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 !عبدهللا عبدهللا داکتر به خطاب

 

 !نافغا ملت  به خطاب
 
 افغان، ملت مصالح و منافع آن در که مالحظات و ملحوظات سایر و کردنها  سنګین  و سبک سایر  ءجمله از

 سازندهء  و  مدبرانه  هدایات  و  توضیحات  اظهارات،  به صرف  و  صرف  شود  داده  اولویت  خیر امر  و  اسالم  افغانستان،
  هورى جم ریاست 98 جمهورى ریاست  کاندید و افغانستان اسالمى دولت جمهور رئیس غنى اشرف محمد داکتر

 در شان جناب  ىساز نهاد تجربه و فکر در و جمهورى ریاست امنیت شوراى ارتباط به نشست در را افغانستان
 و اظهارات این و کنید، ګوش ایماندارى و دقت به  دمیساز مسمى با  اسم را ساز دولت تیم عمال که سازى دولت
 را خویش کاله و کرد ګریبان به سر اخیر در و بینیدب و بشنوید بار سه دوبار، اقل حد را غنى داکتر جناب تدابیر
 . دکنی قاضى

 شخص چنین زعامت تحت دولتدارى که کنید اعالن و دعوت را کشور مطبوعات  مدار اکید فارشس آنصورت در
 . تماس ملت و افغانستان افتخار موجب مسایل از دانش چنین و فهم چنین با  غنى اشرف داکتر مانند

 ! تاس عبدهللا عبدهللا دامتر نجات و فغانا ملت نجات موجب
 . دآفرین افتخار و کنید کار زعامت چنین با 
 ریاست انتخابات نتایج و بردارید دست وطن اعمار و استقرار صلح، برابر در اندارى سنګ  و اندازى چیلک از

 .دبرداری دست خود متجانس نا  تیم و خود افتضاح از و قبول را  89جمهورى
  تشکیل  ساز دولت  تیم  مطرودین و ها  ګریختګى دار آنرا قوت  کل و  ندارد ګى سازنده و اعمار رنامهءب  ا شم تیم 

 .دمیده
 .تاس خیل تره مال شما  قوت 
 . نراستی مجاهد نه و  ګل نه است، هللا نه صالح امرهللا جناب ګفتهء به  که مجاهد ګل هللا   ا شم قوت 

 جال خداوند خانهء در ارګ، مسجد در  لخی تره مال اما  نیدانید. اىنرا شما  و بود غنى اشرف داکتر متحد خیل مالتره
 .دکر  کوب  و لت و  توهین را وى و کرده حمله دیګر  رګزا نماز و کسى بر مسلمین عبادت محل در جالله،

 حاکمیت از پشتیبانى با  غنى اشرف داکتر اما  بود غنى اشرف داکتر  دمتح  و ساز دولت تیم متحد خیل مالتره بلى
 . دکر سوق عدالت به را وى ارګ مسجد در ګزار نماز بر تجاوز خاطر به را وى قانون
 !دمیبین را این تعالى هللا میبیند، را این ملت و میکنید بردارى بهره حالت ازین شما 

 ساخت. خود معاون را  ىو غنى اشرف داکتر ملت خواست الفخ  غنى اشرف داکتر بازوى و کمر دوستم جنرال
 و لیلى دشت جنایات میکرد. منع دوستم جنرال با شدن متحد از را غنى اشرف داکتر  ااشکار و روشن مردم و ملت

 جدید فرصت  مدوست جنرال به غنى اشرف داکتر ولى میدانیم. مشرح بخش درین را دوستم جنرال متحدین جنایات
 .  ددا

 . تساخ  خود اول معاون را وى
 راجع عدالت به  ىاېشچ بر تجاوز اتهام یاګیریم و  تجاوز از بعد غنى اشرف داکتر را خویش  متحد و اول معاون

 .تساخ 
 استفاده دوستم جنرال حمایت از و استفاده سوء  مشروع غیر و قبول قابل غیر حالت چنین از عبدهللا عبدهللا داکتر اما  

 . دمیکن
 ! عبدهللا عبدهللا صاحب داکتر 

  ؟چیست در دوستم جنرال ثابت تخلف میدانید
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 . تعدال به حضور عدم
 ! شجای  رس ایشچي اتهام مسألهء

 . تنیس و نبود مخالفینش برابر در اولى عمل وى برابرش در دوستم عمل و ایشچي که میدانند  ملت همه و شما 
  ؟چیست  و کدام راستى و عدالت میدانید تیینج چکره حتى و  ملت و شما 

 !دمیدان را همه این افغان  تمل
 اطفال براى مکتب پنج اقل  دح  شما  رنمد لباسهاى قیمت جمع شما  سګرت پایف کلکسیون قیمت به که میدانید شما  

 !دمیتوان شده ساخته افغان
 . مای رفتنى تعالى هللا نزد و میمیریم مى ما  همهء 
 دکر خواهید نه عمر زیاد سال بیست از بیشتر طبعى مرګ به و است حرکت در نزولى سیر به هم شما  عمر

 ! دبترسی جالله جل هللا از و  کنید شهامت
  موجب  بیشتر ازین و ببخشید خیریه مٶسسات به آنرا پول و لیالم را خود  هاى دریشى و  ګرتس پایف هاى کلکسیون

 . دشوی نه افغان ملت اذیت و آزار
 ! دبرداری دست  نافغانستا   راستقرا و صلح اعمار، برابر در  عموان و ها  اندازى چیلک از

 !دبدهی غنى اشرف محمد داکتر به همکارى دست و قبول را 98 جمهورى ریاست انتخابات نتایج
 باشد افغانستان جمهور رئیس جهان مشهور پروفیسور که جمهور رئیس فرصت که باشید داشته یاد به افغان ملت
 . ددهی نه دست از را غنى اشرف محمد داکتر یعنى

 . دبرداری دست ناممکن اسباب عالم در و عملى غیر هاى ایدیال از
 در  و  ایران  و  پاکستان  خواست و  ثباتى  بى  طرف  به  انتخابات  و  ملت  رأى  از را شما   پاکستان  و  ایران اجیران  نګذارید
 ! دببر افغان ملت تراژیدى تمدید موارد

 این  و  میکنیم  استقبال  دلرند  قبول قابل  غیر  و  شرمانه  بى  مداخالت  افغانستان  داخلى  امور  در  سفرایکه  وظیفه  ختم  از  ما 
 ! دبو نیز من قبل ماه پنج سفارش

 داشته دسترس خانه صاحب خواب اطاق به مهمان و  نباشد معلوم و روشن خانه در مهمان و خانه صاحب جاى اګر
 ! تنیس قبول قابل خانه چنین و مهماندارى چنین باشد،
 هاى  شده  تجربه  همین  باید  ما   اندو  مردود  پنجم  و  چهارم  بن  به  رفتن  و  حاکمیت  مشروع  راههاى دادن  قرار  سوال  تحت

 . مسازی نهادینه را انتخابات و قانون اکمیتح  یعنى بشرى
 میتواند، شده انتخابات دوبار انګلستان در و بار سه سال یک در اسرائیل در اګر شود. حل میشود داریم مشکل اګر
 ما  است، حاکمیت مشروع مرجع ملت که طالبان با  سیاسى توافقات از بعد که داشت خواهد مشکل چه افغانستان در

 . مبروی انتخابات به دیګر بار و اصالح را تىانتخابا  نظام
 ! جبسن خود را اش مفصل نوشتم، مختصر این من 

 !رآسانت آن از جزاء روز و تعالى هللا به ایمان و عقیده زور به عملش اما  آسان ګفتنش
 !نک امتحان و مراجعه تعالى هللا به  ؟ندارى قبول
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