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 ارزشمند کشور یها یهست
 

 یـدهُ دارند از وضـع رقتبـار مـردم عـذاب د     ینهعشق و سوز وطن در س یکهافغانان وطنپرست و آنان      

 یالتتسه ینتر یعـــــدم دسترس به ابتدائ ی،که با فقر و گرسنگ یزمان افغانستان عز ییآبا ینسرزم

فکر وذکر اوشان متوجه آنست تا راه برون رفت . یکشندرنـــج م یکنند،دست وپنجه نــرم مــ یاتیح

 یفهـم بـه خـوب    یـز مردم چ. فاجعُه المناک خاتمه داده شود ینوضع نابسامان جستجو شود و به ا یناز

کـــه  خود خواه و منفعت جو اند یر،ها عناصر شر یروز یهس ینهمُه ا یکــه عـــامل اصــل یدانندم

خـود را فـراهم    ینـاروا  اهدافبـــه  یــدنرس یــنُهزم یو برادرکش یبـــا براه انداختن جنگ لعنت

و دشـمن   ینعناصر خائ ینا. اند یدهگرد یتیمزنان و کودکان  یوهاشک ب یختننموده و باعث زجر مردم، ر

نموده و هنوز  یلتبد یرانهمانرا به و یشان وطن دوست داشتن یوطن به حکم باداران خارج یو تعال یترق

آنها با استفاده از وضع مختنق و اسفبار کشور، کـه  . ندنشده ا یرس یگناهو کشتار انسانان ب یبهم از تخر

 . یندافزا ینامشروع خود م یخود خالق آن بوده اند، به اندوخته ها

 یمؤسسُه جهنم یـــنا یــممســـتق یزانوزده وتحت رهنمائ یآ. اس. یکه نزد آ »یرانیدل«  ینا       

همان مؤسسـُه   یتبه هدا یزنــــمودند، امروز ن یم یــزیوطن را در پاکستان طرح ر یرانیو یپالن ها

. گرفته انـد  یشبا مردم مارا در پ یراه استبداد و دشمن یـــــگرد یطانیشـــ یو سازمان ها یطاغوت

ـ    یتان براافغانس یندُهاشخاص با دانــــــش و سازندگان آ یکهبمجرد  یخدمت به مـردم کمرهمـت م

ـ  یعاتو شـا  یغـاتی وقت تحت ضـربات تبل  یاعبندند، فورًا و بـــــدون ض عناصـر قـرار    یـن ا یندروغ

 یجامعــــُه افغان عرفتفرهنگ وم یب یها یتپاراز ینو ا یقرون وسطائ یانعقب گرا ینا. یگیرنـــدم

و اسـتعمال کلمـات دور از    یهپا یو با بستن اتهامات بدر هراس اند، ازآنر یاز نور و آگاه یمنمانند هر اهر

در بـــد نـــام کــــردن رادمردان ارمان بـدل کشـور مـا اقـدام      یقبول شدُه انـــسان یها یارمع

بخـون مـردم آلـوده اسـت پـس از       یشـان ا دستاناست که آنها مجرم اند و  ینعلت آن هم ا. ینمایندم

وطندوسـتان، امکـان    یروزیدر صورت پ یراز یباشند،بادانش و  وطنپرســت در هراس م یها یتشخص

ستم گران و چپاول گران مورد بـاز پـرس قـرار گرفتـه و در برابـر       یآن وجــــود دارد که اعمال ناروا

ـ  یغبا در. یردقرار گ نیجامعُه افغا یعوس یو قضاوت توده ها یدادگاه مل  یهـا  یتسـا  یو درد کــه بعض

نا آگاهانه، بـه عرصـُه مسـابقات و     یــا، آگاهــانه و  یزن یمرز یرونبــــــ یها یزیونو تلو یتیانترن
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 یتحاکم یت،وامن یشرفتپ ی،دشمنان وحدت و همبستگ یناسالم، نــامشروع و نـــــفاق زا یغاتتبل

ساس کشور، الزم و وضع ح یکنون یطدرشرا یکهدر حال. اند یدهگرد دیلکشور تب یارضــ یتو تمام یمل

خود هــــــــارا در امر  یصف واحد مساع یکدر  یگروه یاست تا همُه رسانه ها یو ضـــــــرو

 . افکار مردم بکار اندازند یروتنو یقحقا یانب ی،وحدت مل

افـــغانستان صدا ها بلند شده و  یجمهور یاستانتخابات ر یاحتمال یداناواخر درمورد کاند یندر       

ـ   یدوکتور عل ی،احمـــــدز یمانند دوکتور اشرف غن یشاناز ا یبعض ینام ها دوکتـور   ی،احمـد جالل

متوجه اند کـه   انهموطن. است یدهبرسر زبان ها افت یرهدوکتور رمضان بشر دوست و غ ی،انورالحق احد

 بـدون آنــــکه   یکخائنانه از هر طرف بشکل هستر یدشمنان اعتال و نجـــــــات وطن با چه زرنگ

ـ  یــــان آنها معلومـات داشـته باشـند، بـه بسـتن اتهامـات م       یتدر مـــــورد صداقت و علم  یته

آن کشـور و   یا ینبه ا هرا فروخته شد یکی. خائنانه و دور از عفت کالم آغاز نموده اند یاربــــشکل بس

 یکه انسانان ب میبگوئ یدبا تـــــأسف با. یندنما یم یپاکستان و طالبان معرف یس،را چاکر انگل یگرید

متحجـر   یـد برخالف عقا یکهرا ندارند و هر فرد یشاناند یگربه وطن تحمل د ینفرهنگ، عقب گرا و خائ

حـق   یشـی اند یگرد یکهدر حال. یزنندآن م یشانیرا برپ یو وطــــن فروش یانتخ یشان باشد تاپه ها

بـه کرامــــت    یرانکار ناپذ یقبدون استناد و حقا یدپس نبا. یباشدکشور م ینهـــر فرد آزادُه ا یطبع

ـ  یـرا ز یردفهم وطن تعرض صورت گ یزچ یها یتدانشمندان و شخص یوطنپرست یُهو روح یانسان  ینچن

 . یگرددم یکشور تلق یو مل یعلم یــُهسرما یکرو پ یهست یناقدامات خصمانه، تعرض به بزرگتر

افغانستان نامزد  یجـــــمهور یـــاستانتخابات ر یالاحتم یدانکاند یثکه بح یاشخاص محترم       

شـده و   یرفتـه پذ یمعتبـر جهـان   یآنها توسط اورگـان هـا  یتو علم یتاند که شخص یاند ، دانشمندان

دانشـمندان   ایـن از فهـم و دانـش    یالملل ینمؤسسات با اعــتبار ب. افتخار کشور اند یُههرکدام آنها ما

 یـل قا یالملل ینب یعلم یها یتو شخص ینهر کدام شـــان مقام متخصص استفاده نموده و به یاستثنائ

ـ  یبتخر. اند یدهگرد  یـت اشـخاص دانشـمند و شـناخته شــــده کـــار نها      ینو بستن اتهام به چن

و اعتبـار   کـارفهمی ، تجارب،  یتدانشمندان صاحب کمال اند و از راه علم ینا. دشـــوار اســــــت

مرفه  یخود زنــــــدگ یلفام یخود و اعضا یقدرت آنرا دارند که در هرگوشُه جهان برا یشخــــو

 یـن ا. و چــــپاول ضـرورت ندارنـد   یمنطق، به دزد یچدانشمندان ، به ه ینا. کنند ینو با عزت را تأم

سـتان  مـان افغان  یـز وطن عز افتخار یُهکشور بوده و ما یمل یُهکار فهم سرما یها یتدانشمندان و شخص

 . یباشندم

وارم قضـاوت   یدنــــبوده، ام یدآن کاند یاو  ینا یبرا یانتخابات ینمطالب کمپا ینا یرهدف از تحر       

 یته یانافواهات م یو کسب معلومات مستند از اشخاص استوار باشد نه برو یقمطالعه دق یمردم ما برو

وطنپرسـت و عاشـق    اندتو یهم باشد، م یگراندیشدقت شود که هر هموطـــن ما، اگر د. و غرض آلود

 یارزشمند کشور اند، گنـاه نابخــــشودن   یُهخاک خود باشـــــد، تاپه زدن به اشخاص عالم که سرما

ـ  ین،سازندگان ومخـرب  یدکشور ما با یفمردم شر. یگرددمحــــسوب م وطندوسـت و   یهـا  یتشخص

 ی،قـوم  ی،سـمت  الحظاتر، صرف نظر از مرهبر کشو یدننموده در برگز یزمان را شناسائ یاهس یروهاین



ـ  یتمسـئول  یـب تر ت ینبه ا یرندورا در نظر بگ یــــتو درا یــستگی، اصل شا یو مذهب یلسان و  یمل

 .یندرا ادا نما یشخو یوجدان

بـزرگ   یلفام یاز اعضا یام اما با بـــــــعض یدهرا ند یاحمد ز یمن در حضور دوکتور اشرف غن       

ام که به اجمال بـه   یدهشن یادشان معرفت داشته و از آنها در مــــورد دوکــــــتور صاحب مطالب ز

 :یرسانمعرض م

دارم ،  یعـــــمالً  آشـنائ  یمؤسسُه جهان ینکه من با نحوه کار ا یدر پست بلند بانک جهان یفهوظ ــ

 یک یثدارد بح ید بزرگ که شهرت جهاندانشمن ینمن به ا. است یسرم یتنها به اشــــخاص اسنثنائ

 .یکنمافغان افتخار م

 .یستبه خون مردم آلوده ن یدست و ــ
ـ  ــ ـ  یدارد واعضـا  ینهدرد وطن درس  یقبـــزرگش ازخـــدمتـــگـــذاران صــــــد    یلفامــ

 .کشوربودند

 .دارد یقمـــوجود وطن درک دق یاز پرابلم ها. است یستهمقتدر وشا یردانشمند مشهور و مد ــ
 .نمود یدسازمان ملل متحد کاند یبا شهامت خود را به پست سرمنش ــ
دســتخوش مصلحت ها و سازش   یو یطرحها و مشوره ها یکهزمان. شخص مصمم و با جرئت است  ــ

ـ    یمقابله و مجادله مــــــ ینابسامان ینبه ا یتبا جد یگردیدها م  یهـا  یبنمـود و در دفـاع از پرنس

 . رفت یشپ یهنشد و تا سرحد پشت پــا زدن به پست وزارت مال یمبقدرت تسل یشخو

عاجـل   یشــــــده با طرح پالن ها یرانمؤسسُه و ینا یان، بن یهدر وزارت مال یو یدر زمان تصد ــ

ـ  یداتعا یجمع آور ی،پول یــــــفورمتوان از ر یم یعمدُه و یاز کار ها.  گذاشته شد یوعلم  یگمرک

 .نام برد یهامور در داخل وزارت مال یممرکات، تنظگ یتفعال یبو تر ت

از دولت معاش نگرفت، تنها پول تقاعدش را از ملل متحـد اخـذ    یهدر زمان کــــارش در وزارت مال ــ

 .ینمودم
 یخود را بامنابع که ازان بدست آمده است بصورت شفاف از راه اطالعات جمــــع  یشخــص ییدارا ــ

 .نخواست به عمل بالمثل اقدام بدارد یانتوانست و  یگرکس د یچه یول. یدبه سمع مردم رسان
سال  یُهمال یروز یثدر منطقه بح یت،ازنگاه اجراات و فعال ی،الملل ینمؤسسات ب یها یابیبه اساس ارز ــ

 . انتخاب شد
و اسـتفادُه مـؤثر ازانهـا سـرآمد همگـان       یالملل ینب یدر مــورد جــــــلب کمک ها یدانش و ــ

دانشمند با داشـتن   ینامروز ا یطدرشرا. کار تجارب اندوخته است  ینعمالً  در یادز یانسال یط.  یباشدم

به  یدکاند رینبهت یو اعتبار جهان یالملل یندرکشور و مــؤســسات ب یعـــــلم و جرئت، تجارب غن

ـ  یموصوف، با شناخت خوب. باشد یم یجمهور یاستپست ر ا دارد، بحـق و  که از وضع کشور و جامعُه م

بمنظور هم آهنـگ   یدانبجا قبل ازآنکه رســـــماً  خود را نامزد سازد، راه تفاهم را با سائر کاند یاربس

 یـزی طـرح ر  یواحد یباشد مش تاکرده  یشنهادپ یواحد انتخابات یسیو طرح پال یـــــاتساختن نظر



انه به مردم کشـور، بـه انتخابـات    با شعار علم ومعرفت و خدمت صادق یعجبهُه وس یکو در  یدهگـــرد

 . یستممکن ن یروزیهم آهنگ عالمان و کاردانان پ یجادمساعیبدون ا. بروند

امـور   یشـبرد و پ یمبارزات انتخابـات  یدانشمند با استعداد برا یـــنوجود دارد کـــه ا یدواریام      

مقتدر از کار دانـان صـادق و وطنپرسـت کشـور      یکار یمشدُه ما، ت یــــــرانوطن و یردشوار و خط

عناصـر ضـد    ریبـات در برابر همه تخ یرومنددژ ن یارانهعالمانه و هوش یبترک ینچـــــن. یاوردبوجود ب

 یـــشانما و مشت کوبنده بر دهان کهنه اند یروطن شکست ناپذ یو تعال یو دشمنان ترق یملــــــ

 . در کشور اند، خواهد بود یروز یهجنگ و س یاصل ینمنفور، که عامل یانوعــــــقبگر

تواند به اعمار وطـن بپـردازد نـه     یوطن پرست مــ یها یستهمدالن عالم و پرگمات یبترک ینچن      

بـه آنهـا اعتمـاد     یگـر که مردم کشور د یرو یهســـ یها یرونظار، جنبش شمال و ن یشورا یانعقبگرا

 . ندارند

دوکتـور   یدانشمند و اسـتثنائ  یــتآن مساعد شود تا از دوشخص ینُهه زماگر به اثر مفاهمه و مذاکر     

 یـد جمهور دعوت بعمـل آ  یسرئ ینبصفت مـــــــــعاون یو دوکتور انورالحق احد یاحمد جالل یعل

).  یو مـال  دیدربخش اقتصا یو دوکتور احد یدربخش امور نظام یدوکتور جالل( خواهد بود  یدمف یلیخ

ـ  یـروزی سه دانشمند بمنظور پ ینقرار داشتن ا یمت یکدر  ـ    یدنو رس  یضـرور  یلـی خ یبـه هـدف مل

 . حاضر اند یاشخاص بزرگ بخاطر وطن به هر گون خود گذر ینا یمدار یقینمـــــا . اســـت
ـ  یبرجهل و وطن فروش یبگذار علم ومعرفت، صداقت و وطنپرست       یـروز پ یپرسـت  یگانهوبـــــــ

 . و صداقت باشد یــتعلم یستگی،کشور اصل شا یمانتخاب زع یاصل یارگردد و مع

ـ      و  یمـذهب  ی،، لسـان  یقـوم  ی،سـمت  یضبگذار مردم روشنـــفکر وطـــــــن، بدون هرنوع تبع

الحقوق صادقانه دست بدست هم داده و با احسـاس   یمانـــند برادران مساو یگرانبر د یاحساس برتر

 زهمقابلـه و مبـار   یاز جنگ و برادر کش یناش یها یطن و بدبختدر مقابل دشمنان و یوطنپرسـت یعال

 .یندنما


