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 ۲۰۲۰/ ۰۳/ ۱۴             ملت افغان  یصدا

 

  یچ تکارانیجنا   گریبودم با عبدهللا و د یم یمحمد اشرف غن یگر من بجا
 کردم؟ یم

 
با  ایو   دیبا ما )ملت افغانستان( هست  دیگفتم که موقف تان را معلوم کن ینشستم و به آنها م یها م  ییکایبا بزرگان آمر
 کنند؟ یم یمردم را سوار نیکه چهل سال است بنام قوم و د گرید تکارانیو جنا یرهبران جهاد

 
 ایو  دیخواه یافغانستان را م یخارج استیس اریخواست دارم و در بدلش اخت کیمن از شما فقط  دیبا ما هست اگر

خواهند کشور مان   یکه نم یو کسان تکارانیمن با جنا دیبگذار یول دهمیتان م یافغانستان را برا گریکدام معدن د
 استیر یهم چوک نیا دیبفرمائ دیو اگر با آنها هست نمحساب کنم و مردم را از شر شان خالص ک هیکند تصف شرفتیپ

 .یجمهور استیاز ر ریبه تورسن کار شماست من را ت ایو  دیده یبه عبدهللا م یجمهور
 
افغانستان  یخارج استیس اریه شما از من اختها گفت ک سیبه انگل دیکه به قدرت رس یعبدالرحمان خان زمان ریام

کنم   یم  یبا مردمم چ  نکهیعمل در داخل افغانستان و ا  یآزاد  نکهیخواست دارم و آن ا  کیمنم از شما    دیخواه  یرا م
کامل داشت و شما در   یآزاد یو در داخل و مسائل داخل رفتندیها هم خواستش را پذ سیو انگل دیشما کار نداشته باش

افغانستان   اتیحاکم افغانستان بود که تمام اقوام و وال  نیدوم  یکه عبدالرحمان خان بعد از احمد شاه ابدال  دیخواند  خیتار
 کرد. یپرچم در آورد و تابع حکومت مرکز کیرا تحت 

 
تواند جان هزاران   یدامش مطالب را که هر ک ستیترور یپنج هزار زندان یها آزاد  ییکایامروز متاسفانه آمر یول

 کند. یتقاضا م یازیامت یدهند و نه غن ینم یبه غن یازیامت چیه یخواهد ول یم یاز غن ردیهموطنم را بگ 
هستند  کایوابسته آمر ی که بپرسد چرا چون رهبران ما به حد ستیکس ن چیاندازند ه یم قیرا به تعو فیتحل مراسم

 کنند. یشان م  رونیکشند از سپدار و ارگ از گوش شان گرفته بخود را ب یکه چونگ شان بند است و صدا 
دادند؟   یچ یدر بدلش به غن یگرفتند ول ازیامت یاز غن یلیخ یها روزانه و در طول پنج سال حکومت غن ییکایآمر

 .چیه
عبدهللا   یریازگیباز بعد از پنج سال امت  یعبدهللا را تلگ گردنش کردند نگذاشتند تنها حکومت کند حال  ۲۰۱۴سال    در

 نشیپائ یقبول نکند از دستش گرفته از چوک یاز حکومت چوخ کنند و اگر غن یگوشه ا کیرا آماده کردند که در 
 کنند. یم

 ست،یقابل قبول ن کایآمر ی هللا در آن حضور نداشته باشد براکه عبد یدر حکومت دیگو یزاد م لیخل یزلم امروز
ها دالر بنام انتخابات و چهار پنج ماه   ونیلیداشت و مصرف م یمعن یپس انتخابات چ ستیها اگر قابل قبول ن یلعنت

حکومت دو سره جور  کیدوباره  دیکه با دیآمد یالبود که ح یاعالن شود بخاطر چ جهیصبر و حوصله که هله نت
 شوند از دست انگک و بنگک و پنج سال بعد هم دستاورد صفر.  یروان فیمردم دچار تکل گریشود تا پنج سال د

که  گرید شنهادیعمل در داخل و چند پ  یآزاد یپنج هزار زندان ییشهامت از خود نشان بدهد و در بدل رها دیبا یغن
دلها  زیعز بیهم مثل داکتر نج ایو  یشو یم روزیپ ای ریاز او ت یب اینها بخواهد و د ییکایدارم از آمر شیمن برا

 .یشو یم
 یکوتاه من به غن شنهاداتیپ

 شود. یکه دست به سالح ببرد نابود م یکه هر آن کس دیو امرکن دیدستور آماده باش بده یتیامن  یبه تمام قوا ۱
را نگذارد   یکه احد  دیو دستور بده دیداخله مقرر کن ریرا به صفت وز ینتیارشد ام نیشیپ نیخوشحال سعادت مع ۲

 حمله کند. ینظام ساتیتاس یگشت و گذار کند و باال کایکه در شهر ها با سالح و راکت و پ
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را   یاحتمال یتا شورش ها دیبده شیکامل برا اریو اخت دیرا قومندان زون شمال مقرر کن لیهللا امرخ نیجنرال ام ۳
 کند.سرکوب 

که به شمال بروند و تحرکات دوستم کله خام را تحت  دیو عطا محمد نور و جنرال ملک را اکمال کن یشچیاحمد ا ۴
 نظارت داشته باشند و در صورت حمله نابودش کننند.

سگ    گریخان د  لیکه در صورت شورش اسماع  دیو اکمالش کن  دیکمک بخواه  ییزایدر جنوب غرب از کامران عل   ۵
 دهللا آنها را سرکوب کنند.و سگور عب

تا در صورت  دیرا که متحد شما هستند مسلح کن یفرماندهان شمال گریالماس و د یحاج یو شمال ریدر پنجش ۶
 سمت آنها را به کام مرگ بکشانند. نیشورش از ا

قصر صدارت و   یراه ها یتا تمام دیدستور بده یمل تیامن یعموم استیبه وزارت داخله و وزارت دفاع و ر ۷
 اجازه ندهند که داخل آن شوند. یکس چیرا مسدود کنند و به ه هییاجرا یقبل استیر
  ی حرف ها   یریو تصو  یاجتماع  یعبدهللا را که در رسانه ها  انیسخنگو  یتمام  دیدستور بده  یمل  تیامن  استیبه ر  ۷

 کنند. یو به محاکم معرف ریاندازند دستگ  یو اقوام را بجان م زنندیم زیآم کیتحر
را که مرتکب قتل و آدم  یو کسان دیکن یطالب است را بررس ریغ یطالب و چ یچ انیزندان یها هیدوس یتمام ۸

  یاگر طالب صلح کرد هرچ ستی. طالب اهل صلح ندیاعدام کن یشدند هفته وار در زندان پلچرخ یو جاسوس ییربا
 .دییبگو دییگو یکه م

 . دیانداز یو به زندان ب ریهرج و مرج در کشور دستگ  جادیرا به جرم کودتا و ا شیها یمیداکتر و هم ت ۹
و طالب  رندیبه خود بگ  ی شوند و حالت تعرض رونی ب یکه از حالت دفاع دیدفاع کشور دستور بده یها رویبه ن ۱۰

 دولت نکنند. مینبرد زنده تسل دان یرا در م
و  یمجرم گریها نخواهند اگر شما د ییکایاگر آمر یحت دیا هم داراش ر  ییتوانا دیکن ی را شما عمل شنهادیده پ نیا

هر آن  ایب یدید ینساز میاگر مره در حکومت سه دیکند و بگو ییدر انتخابات ها زورگو نیکه بعد از ا ییزورگو
 بگو. ییگو یم یچ

 نبود و تلخه نداشت رنگش دگور یکه جد یشرط است و حاکم تجربه
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