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 جناب داکتر اشرف غنی احمدځی
 

بزرگترین  و انتباه گرفتن از گذشته هاموختن آ ، زیرااجالس بن را به خاطر شما بیآورم دهید تا روزهای جازها
 .اهد بودوبوده و خسرمایۀ زندگی 

جناب شما و  سپری گردیده وازده سالدتا امروز بیش از  2111ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر اواخر از
شاهد تمام ما ش .داریدقرارآنوقت  ۀدر مدخل سال جدید نظام ساخته شدشخصیت نیک افغان منحیث کاندید 

کمتر کسی و غنائیکه ازاین ناحیه نصیب تان شده  آن اجالس بوده ردۀ سیاسی پگزارشات و بازیهای پیش و پس 
 .میتوان آنرا به خود عنوان کرد

کمتر  که والی خودمختاروقت درهرات جرأت اینکه از دهان محمداسماعیل شما در رأس وزارت مالیه وتجربۀ 
مرکزی کشور انتقال از زیر نظر وی پول بیت المال را با خود به بانک و از عطا نور امروزی در بلخ نبود

 .دادید، ثبت تاریخ کشور است
به اردوی ملی دوست ایکه درسالهای اخیر منحیث مسؤول انتقال قوای امنیتی از کشورهای  بجارتازبرعالوه 

 این  ، که کمتر کسی بان شخصیت سیاسی شما اهمیت به سزائی داردبدست آوردید در تکویو پولیس افغان 
والیت راه به سی وچهار کترس و اطول این مدت جناب شما بدون در . رقابت کرده میتوانددستآورد شما 

و روند انتقال را بدون سروصدا مستقیماً تماس داشته والیات و مردم عام فر نموده و با بزرگان قوم افغانستان س
 .نشانیدید یسبا مؤفقیت به کر

در توانست نشانه های از خود  سیاسی کشورجدید موجود تحت رهبری آقای کرزی از آغاز ساختمان نظام 
 ریخ است و آنرا حواله به نظر مؤرخین کشور میاباقی گذارد که ثبت تو اقتصادی  اجتماعی ،یاسیساختمان س

 .چه حکم میکنند هنمائیم که در بار
نوادۀ و بنابر جبر زمان و یا بمنظور نجات خا عالقه و پیوند داردمیقاً عفغانهائیکه با زادگاه خود امنحیث یکی از

 .سخت میرنجاند می نسبی امابدبختی هائیکه دامنگیر مردم افغان میشود مرا در آر ،کوچکم وطنم را ترک نموده
طعام ناراحت میسازد که روی ای شهر باور کنید مرا بسرحدی هجاده های اطفال گرسنه و گدا روی عکس 

 .احساس متعلق به خودم است که با کسی نمیتوان تقسیم کردین ا .یتوانممچیده شدۀ سرمیز را دیده ن
نظامی ناتو و خاصتاً ظهر لا با قوت ا نظام انتصابی افغانستان، چرچرخ میزندهمیشه این سوال  هنمذدر اما 
  .بدست آوردتدائی مردم مارا بمشکالت احل  هرا ردها دالر نتوانستات متحده امریکا و سرازیر شدن ملیایاال
حکومت آقای کرزی را در از وطن عزیز و مردم معصوم آن دارم، بنیاد عدم مؤفقیت شناختیکه درک اینکه با 

 .انتخاب و انتصاب اشحاص در ارگانهای اداری حکومت و در ماحول شخص وی تشخیص کرده میتوانم
بود با همکاری روی مجبوریتهائیکه داشت مجبور ، بعد از دورۀ عبوری،بشکرزی در دور اول انتصاآقای 

ابتیاع مریکائی که با دالر ا اکند و آنهارگذاره  ب دوستان خارجی ما تحمیل شده بوداشخاصیکه باالیش از جان
  در دور دوم انتخاباما  .نجاندگمقام های حساس کشور بدر  کشورو در چوکات اداری  بپذیرد ندگردیده بود

ناه گو رتکب بزرگترین اشتباه مبا پذیرفتن آن اشخاص شناخته شده ماندات خودرا از ملت گرفته بود  کهوی 
 .ی گرداندمیهن مارا با خطر تجزیه مواجه و م ه امروز ملت افغان در آن می سوزدگردید کدنی غیر قابل بخشو

و همچنان در داخل کشور   هکرزی در دور دوم انتخابی اش از پشتیبانی کشورهای دوست برخوردار بودآقای 
در از کسانیکه را و میتوانست با همکاری دوستان خارجی میدان سیاست کشور  از طرف مردم پذیرفته شده بود

اتکاء به همان اشخاص معلوم الحال نموده و لیک وی بیشتر  پاک کند تان شک داششدوستی و مردم وطن 
 .عالیق کشور را زیر پا نموده است

ناگفته هویدا است که امروز وطن ما با بزرگترین آزمون چند هزار ساله و به صورت ! احمدځی داکتر آقای 
هنین امیر عبدالرحمن خان مواجه بوده که مرد آجغرافیائی  م افغانستان تهداب گذاشته و اعمار شدۀخاص بگوی

افغانستان که افغانستان را وطن خود نمی شمنان د .تنها و تنها با تدبیر و مردانه صفتی آنرا نجات داد و بس
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ک میخواهند وطن محبوب مارا از هم بپاشانند و دسایس خطرنابا شناسند و از افغان بودن خود شرم دارند 
 .بنحوی منفجر گردانند

 جع گردیده و مردم شمارا منحیث مرد روز انتخاب نمودهولیت تاریخ کشور راؤمس ینامروز بزرگترشما به 
راه ائتالف را با این گروه قطع کنید، چنان شما . با تذویر و حیله برباینداز شما نگذارید که این متاع بزرگ را 

کردن با این گروه جفا در برابر تالف ئا .قطع کنید که تا اخیر عمر بر مسند پاک خدمت به وطن نشسته نتوانند
 .ن خیانت کنیدو بشما ملت رأی نداده تا در برابر مردانگی شاملت است  ۀخواست

آن پاک ضرورت مبرم دارد تا خس و خاشاک از روی خاک بنیادی یک بار به یک خانه تکانی فغانستان ا
ملت و شده اید تا منحیث خدمتگار واقعی انتخاب  زدوده شود و شما آقای احمدځی از طرف ملت افغان

 .ثبت نمائیدریخ کشور مقام خودرا بنام خدمتگاران افغانستان جاویدانه اافغانستان این وظیفه را انجام دهید و در ت
 من هللا التوفیقو                                                                                    

 
 


