
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 
 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
 2017-06-11                                                                                                  حنیف رهیاب رحیمی                                

 افغانستان یاسالم یدولت جمهور سینامٔه دوستانه به رئ کی
 !یاحمدز یداکتر اشرف غن  یآقا

  :بودم یجمهور افغانستان م سیشما، من رئ یبجا اگر

اخالص  کیکردم بلکه با  یتانرا قرائت نم روزید گریشخص د لهٔ یشده بوس هیمحتوا و ته یب یونیزیتلو هٔ یانیب آن

 :کردم یخطاب م نیملت را چن ،یو افغان یو وجدان انسان مانیا یکامل، از اعماق قلبم، از صدق دل و از رو

  !و تکه تکه ام دهیهموطنم، ملت شکنجه د زیو برادران عز خواهران

 بر شما ملت  ریاخ یمن و بخصوص در روزها و ماه ها استیکه در مدت ر یظلم و ستم نهمهیا بخاطر

خواهم.  یشرمنده هستم و از فرد فرد شما خواهران و برادران معذرت م ده،یگرد لیصلح جو و مظلوم تحم

ب بگرداند و ارواح یعاجل در نص یما را شفا نیخداوند مجروح د،ییمرا قبول فرما یقلب تیلطفاً مراتب تسل

 .شهدا را شاد و آرام داشته باشد

 یمربوط امر صادر م یشما، به ارگانها یدردها نیروح شهدا و تسک یدعدالت، خشنو یبخاطر برقرار 

 کیمحکوم به اعدام را صرف نظر از هر نوع ملحوظات، در ظرف  یها یشود تا سر از فردا تمام بند

 .ندیماه در محضر عام اعدام نما

 یشورا سیداخله و رئ ریکابل، وز سیپول سیرئ ،یمل تیامن سیرئ ،یتیکفا یو ب فهیغفلت در وظ بخاطر 

انتخاب و بکار  هنیشان سبکدوش و در عوض آنها اشخاص خادم به ملت و م فیسر از فردا از وظا تیامن

 .شود یگماشته م

 و سابقهٔ دولت را که در  یسران فعل یبانک یکنم تا حساب ها یدوست تقاضا م یملل متحد و کشور ها از

 یمشروع آنرا حاضر نتوانند، پول ها تیاسناد ملک شانیهرگاه ا ندیمسدود نما ده،یگرد رهیخارج ذخ یبانکها

  .گردد لیالمال تحو تیپنداشته شده، به خزانهٔ ب یشان اختالس و دزد

 رونیها در ب ستیترور یالنه ها بیبردن و تخر نیتا در ازب مینما یمتحده تقاضا م االتیکشور دوست ا از 

ً یما جداً و قو یتیامن یمل یروهایو داخل کشور با ن  .ندینموده و همهٔ آنها را تار و مار نما یهمکار ا

 گردد که سر از فردا، جسد طالب را زنده  یدر سرتاسر کشور ابالغ م یتیامن یروهایتمام قوماندانان و ن به

 .ببرند نینبرد آنها را گلوله باران نموده  و از ب دانیبلکه در م اورندیبا خود ن یزخم ایو 

 ها، فوراً آنها را  ستیراپور طرفداران و همکاران ترور افتیدر صورت کشف و در یتیامن یارگانها

  .شوند دهیاعمال شان رسان یو به پنجهٔ قان بسپارند تا به جزا ریدستگ
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 غاتیتبل ستان،یترور ریحق ندارند در مورد طالب و داعش و سا نیبعد از ینیو رهبران د نیمال ها، مبلغ 

و آلهٔ دست  دهیگمراه گرد یبزود ن،یاندک شان از د یملت مسلمان ما با فهم و آگاه رایز ندینما بانهیعوام فر

 .رندیگ یقرار م

 یل مکه وارد کاب یرینوع عراده جات را از هر مس چیشود که ه یدستور داده م یتیامن یروهایتمام ن به 

 .همه جانبه، اجازهٔ ورود ندهند یو وارس یگردد، بدون تالش

 یتسیو عمل ترور یتحرک استخبارات نیگردد که منبعد کوچکتر یاعالم م رانیپاکستان و ا یسفارت ها به 

قطع  یحت ینبوده، در صورت وقوع آن، عکس العمل جد رشیو پذ هیشان، قابل توج یاز جانب کشور ها

 .به منصهٔ اجرا گذاشته خواهد شد  کیپلوماتیو د یاسیروابط س

 ردم، اذهان م ریمکلف هستند بخاطر تنو یو نظام یملک رتبهٔ یعال نیذشته، ماموررهبران برحال و گ یتمام

  .دهند حیآنها را به مردم توض اتیها نکوهش نموده و جنا ستیشان از ترور یها یدر سخنران

 جیدن و تروزکه در دامن  ی. بناًء هر کسمیرا دوباره خانهٔ مشترک همه افغانها بساز زیافغانستان عز دییایب 

رده و جد و جهد نشان دهد به پنجهٔ قانون سپ تیاز خود فعال یمیو تنظ یمذهب ،یمنطقو ،یتعصبات لسان

  .شود

 امر هرگز  نیاز ا یو افراد مشکوک مسدود است. تخط یمواد انفجار دیتور یکشور بر رو سرحدات

 .گردد یبرداشت نم

 ابات انتخ یبرگزار یرا برا شیخو یتالشهاهمه  نده،یسپارم که در سال آ یکشور وعده م دهٔ یملت رنجد به

 .میشفاف و بدون هرنوع تقلب ادامه ده

 دییایب. میگذار یم شیشما کوتاه آمده، گذشته ها را بجا یحکومت تا کنون در برآورده ساختن خواستها اگر 

اده دهم که سر از فردا با عناصر استف یمن بشما وعده م د،ی. حکومت تانرا کمک کنمیاز حاال شروع کن

ورت ص یقانون یبرخورد جد ستندیپروا که به درد ملت و سرنوشت کشور عالقمند ن یفاسد و ب ق،یجو، ناال

ت کرده، کاردان و با درد در ادارا لیتحص ق،یمستحق، ال ،یمسلک یاشخاص و کدر ها  ندهیگرفته در آ

 .گردند فیتوظ یدیمهم و کل

 !با شهامت افغان ملت

رپرست، س یو ب میتیشما را داغدار، فرزندان تانرا  یرا چشمان شما را اشکبار، دلها یدهم کسان یوعده م بشما

 نیبرومند ا از فرزندان معصوم و کیبخشم و انتقام خون هر یغم و ماتم نشانده، نم میتانرا در گل یو خانواده ها

 .رمیگ یم شانیستند، از اه زیوطن را که به مثابهٔ فرزندان من ن

اده خود کنم تا همه ما دست بدست هم د یبا حکومت تانرا تمنا م یو همکار تیمیو صم یکپارچگیشما اتحاد،  از

ما  زیزعافغانستان  ،یکن ساختن فقر و بدبخت شهیو با ر میابی یخالص گانگانیب اجیاز احت م،یرا توانمند ساز

 .شود ستادهیخود ا یپاها یممکنه باال یبزود
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 (یخدمتگار شما اشرف غن)

 جمهور، سیرئ یآقا یبل

را با  هیانیب نیکشورم ا دهٔ یبه مردم داغد ست،یشاد ن یدل چیکه کشور به ماتمسرا مبدل گشته و ه ییروزها نیدر 

 یپ یکیزدم و همه را  یبر م نیسر از فردا آست میساختن وعده ها یکردم و در عمل یم میاخالص و محبت تقد

 .دادم یقرار م قیبه منصهٔ اجرا و تطب یگرید

وردار برخ یو مردم یحکومت ملیک عام و تام  تیکه از حما ندیتا ملتم خشنود گردد و مردم عمالً احساس نما 

 با عرض احترام. .هستند
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