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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 11/90/2912 افغانستان نجات ملیجبهۀ 

 
  افغانستان نجات ملیۀ جبه ۀسرگشادۀ نام

 جمهور رئیس نوانیع

 
 جاللتمآب حامد کرزی، رئیس جمهور دولت جمهوری اسالمی افغانستان،

 
 برکاته السالم علیکم ورحمة هللا و

 
مذهبی و قائد  ملی و پیروان رهبر ملی نجات افغانستان وهمه ادارتمندان و ۀوسیله مراتب احتجاج شدید جبه بدین

 این حزب افغانستان شمول را به ارتباط وضعیت نامناسب و دلسوز ملت، جناب مستطاب حضرت صاحب، رهبر
سمع جاللتمآب ه ه رخداد، بگلویه جر تاالر در ءبود شهدا مراسم رسمی یاد سنبله در 1۱ تأریخه دور از آدابی که ب

 .رسانیم شما می
 

 اخالق افغانی و دور از اسالمی و حرکت غیر شواهد مؤید این است که بی ادبی و است که تمام قراین و قابل تذکر
ت از ذاشتند، یک حرکگنمایش ه خود ب مقابل جناب مستطاب حضرت صاحب ازه بیباک ب ای نی که یک عدهانسا

 دو بود در که قرار ای برنامه جانب به توحید دو یک جاللتمآب شما که از طرح ریزی شده بود و قبل پالن شده و
شما نتوانست )یا نخواست( این محفل  ۀادار رگجانب دی از نمودید و ردد اصرارگ ذارگبر منظور انه بدینگجدا روز
خواهیم  توانید. برای روشنی در مورد، می یبوده نم ءولیت درین راستا مبراؤمس اداره نماید، از کنترول و را

 :به نقاط آتی توجه شما را معطوف سازیم أصرف
 

 1- سنبله( برای  1۱ریخ أته روز قبل )ب محفلی که یک بود در صاحب قرار جناب حضرت ءدر ابتدا
ردد گشمول جاللتمآب آقای احمد ضیاء مسعود، تدویر ه ها، ب تعداد شخصیت جانب یک از ءشهدا تجلیل از

سنبله  1۱هایی که محفل  شد شخصیت قرار اشتراک نمایند که این محفل با اصرار جاللتمآب شما فسخ و
 را برنامه ریزی نموده بودند، همه در محفل دولتی شما اشتراک نمایند

 2- تیم انتخاباتی آقای عبدهللا عبدهللا  اشخاص در از ه ایعد مشاورین جاللتمآب حضرت صاحب که از
دانستند که  حالیکه می ی نامناسبی در حق جناب مستطاب حضرت صاحب شنیده بودند، دراظهارات خیل

 ادارات امنیتی دولت شما به اختیار مربوطین آن تیم هست، به جناب شان مشوره دادند که در ۀبخش عمد
 جناب حضرت صاحب تصمیم به اشترا ک نداشتند، نتیجتا   سنبله اشتراک نورزند و 1۱محفل 

 3- رئیس کمسیون مؤظف دولت شما برای تنظیم  ، آقای عنایت هللا نظری، معین وزارت دفاع وا  متعاقب
دعوت نموده  سخنرانی کتبا   محفل و ی اشتراک درب حضرت صاحب را برال، جناب مستطااین محف امور

 نمودند، به اشتراک جناب شان اصرار تماس هایی قائم نموده و بعدا   و
 2- رگدی جناب مستطاب حضرت صاحب باز هم تشویش داشتند، بارامنیتی  چون مشاورین سیاسی و 

وی به  تماس شدند و عدم اشتراک را به جناب شان دادند، که اینبار جناب شان با آقای نظری در ۀمشور
شما  رفته ایم، هیچ مشکلی نیست وگما همه ترتیبات را »آقای نظری  ۀفتگان کامل داد که به نیایشان اطم

 رفتند،گلذا جناب شان، به احترام شهدای کشور، تصمیم به اشتراک  ...«.اشتراک نمایید، لطفا  
 1- مثالی را برنامه ریزی نموده بود؛  انتخاب مدعویین محفل تبعیض بی ذاری محفل درگکمسیون بر

روه خاص گیک  طوریکه به استثناء اراکین دولت، همه کسانیکه کارت اشتراک را دریافت نمودند، از
ذاری محفل گی برگهایی که آماد حدیکه به شخصیت تا  نمودند. ی میگعبدهللا عبدهللا( نمایند )حامیان آقای

مشترک شما توافق نمودند، کارت های سفید به اختیار شان کذاشته  ۀبه تشکیل جلس قبل را داشتند، و روز
نشانی درین  کشور اقوام شهید پرور روه، ازگیک  زلذا ج  را دعوت نمایند. مربوطین خویش نشده بود تا
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آداب  از باکان دور ردید، این بیگ منطقوی مراعات می این محفل توازن قومی و در رگا  محفل نبود.
 .نمودند جرئت به چنین بی ادبی نمی زگهر

 6- وجود یک برنامه  رگزمان اشتراک جناب مستطاب حضرت صاحب حرکات آتی، که خود نمایان در
 :ردیدگت، مشاهده ان محفل اسگکنند ذارگجانب بر ریزی قبلی از

 

  یا امنیتی جناب حضرت صاحب  افراد معیتی و پروتوکول ها، به هیچ یک از خالف کلیه تعامالت و
جناب شان به تنهایی داخل تاالر  محفل همراهی نمایند؛ نتیجتا   اجازه داده نشد که ایشان را بداخل تاالر

 شدند،

 به هدایت مستقیم آقای بسم  بعدا   توسط افراد امنیتی شخص شما و ءابتدا شایان تذکر است که این ممانعت در
 رفت،گدفاع دولت شما صورت  هللا خان، وزیر

 

  دادن اطمینان ها باعث قناعت جناب مستطاب حضرت صاحب به  و که با اصرار آقای نظری
حاضر با احترام نام برد  ۀهای عمد شخصیتهمه  سخنرانی خود از ین محفل شده بود، درا در  اشتراک

اساس  بی اعتنایی و رگولی از ذکر اسم مبارک جناب حضرت صاحب خود داری نمود که این خود نمایان
 بود.ذاری به بی ادبی ها گ

 

وی  ینکه جناب مستطاب حضرت صاحب ازا باک آقای عبدهللا عبدهللا از حامیان بی هویداست که بعضی از معلوم و
جاللتمآب شما نیز سعی برین دارید که امتیازاتی که خارج از حدود قانون  ه اند، خیلی عصبانی اند، وحمایت ننمود

البالی سخنرانی  این واقعیت عالوه از فرمایشاتی که تا کنون به هردو کاندید نموده اید، از  است، به آنها داده شود.
 ود.ب هویدا نیز نظر همین محفل مورد شما در

جناب حضرت صاحب به طرفداران  ۀخواهان خیر مقابل مواقف منصفانه و شما در ۀمنصفان این طرز برخورد غیر
مقابل یک شخصیت  باکانه را در بی بیشتر جرئت داد که این حرکت غیر اسالمی و و آقای عبدهللا عبدهللا بیشتر

بودند،  بهم رسانیده واری حضورگشهید با بزر در محفل شما برای تجلیل از روز دعوت آنها وه که ب کشور گبزر
 .موجودیت حامی خود )شخص شما( انجام دهند در

 ۀملی نجات افغانستان، به رهبری جناب مستطاب حضرت صاحب، حزبی که زمین ۀحزب وزین جبه البته ما در
ترین حمایت را  مؤثر ترین وگمبارزات انتخاباتی شما بزر دو دور هر در فراهم نموده و رشد سیاسی خود شما را

مقابل شاهد  در  اللتمآب شما علیه این حزب داریم.تجارب زیادی با تصامیم تبعیض آمیز جاز تیم شما نمودند، 
 مثال، شما طور هستیم. شما به بخشی از حزب جمعیت اسالمی افغانستان نیز بوده و حسر بیحد و  امتیاز دادن های

حلی )به استثناء های م انگار در ملی حتی یک رئیس هم، و ۀحزب جبه حکومت فعلی شما از دانید که در خود می
 به بخشی از صرفا   مقابل محاسبه فرمایید که در  وال را هم، عز تقرر نداده اید.یک والی جدیدالتقرر( یک ولس

 .شده اید ذارگحزب جمعیت اسالمی افغانستان به چه تعداد مناصب بلند دولتی را وا
  

 جاللتمآبا،
س أر در امیان جناب مستطاب حضرت صاحب، وح پیروان، دوستداران و  های سیاسی، با وصف این محرومیت

ملی نجات افغانستان، توانایی کامل دفاع از رهبر محبوب خود را دارند و به اعمال  ۀآن حزب افغانستان شمول جبه
ولی توقع از   توانند. برنامه ریزی نموده اند هم دست زده می مشابهی علیه رهبرانی که این حرکت غیر اخالقی را

 رسید، مورد شخص شما به انجام محضر در یک محفل رسمی و نست که این حرکتی را که درجاللتمآب شما ای
آن آبرو  غیردر یرد.گفوری صورت  خصوص آن تحقیقات الزم و هدایت دهید که در داده و جدی قرار تعقیب

 کشور بدین ردد وگمنفعت جو  باک و بی ۀعد تواند دستخوش بازی های یک وعزت هر شخصیتی درین کشور می
 با کلتور صورت ملت غیور، با شهامت و نآ که در ردیده،گ فرقه یی های سیاسی و رفتار بحرانگ بیشترترتیب 

 !بخشیدشما را نخواهند  ۀادار شما و ما،
 

 .و قانونمند جاللتمآب شما در مورد هستیم دی ـمنتظر اقدامات ج، جدا  با تهذیب افغانستان عزیز  ما و ملت غیور و
 با احترام،  

 
 نجات افغانستانملـی  ۀجبه ۀاجــرائیــشــوری 
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