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قوماندان سوووووووووورحضووووووووووور یسلتموووووووووو   ر ووووووووووی  یم ووووووووووور و 

 !کشور نیرو های امنیتی ودفاعی اعلی

 !اسسم علیکم ورحمته هللا و برکاته 

مقام  4931حوت سال  5با ابراز احترام به تصمیم مورخ  

  4931/ 44/ 43محترم و پیوست به یاد داشت مورخ 

میخواهم توجه جناب عالی را به نکات آتی جلب  ،اینجانب 

 .نمایم

من بحیث یک تن از  پایه گذاران حکومت وحدت ملی 

جمهوری اسالمی افغانستان به این باورم که تحکیم پایه های 

کومت وحدت ملی به سود  ثبات سیاسی و تامین منافع ح



علیای ملی کشور می باشد و در لحظه و وضعیت کنونی 

غ اکدام بدیل  بهتر و آلتر ناتیف جالبتر از آن را هم سر

بحیث یک فرد متعهد به آرمانهای واالی    ،بنابران . نداریم

مردم شرافتمند افغانستان که همانا قطع جنگ و خونریزی 

عاده صلح و ثبات و قرار دادن کشور در شاهراه ترقی و ا،

صمیمانه خوا هان آنم تا از حکومت وحدت  ،تمدن میباشد 

ملی به عنوان ممثل اراده مردم افغانستان صیانت بعمل آمده 

حفظ  بر تطبیق برنامه های عام المنفعه آن جایگاه اش و

 .گردد

 یسلت ما 

در هر موقعیتی که قرار داشته  ،در سراسر زندگی ام

زیرسوال قرار گرفتن حتی در مدت کوتاهی که بنابر،ام

 عیسوی 39دردهه اوضاع نارام کشور حاکمیت قانون

آمیزش با مردم و   ،مصلحتا خارج از کشور اقامت  داشتم،

قرار گرفتن در خدمت شان و سعی در باز کردن گرهی از 

یه فخر و سر فرازی ده ها گره کور زندگی شان نه تنها ما

بلکه  ایمانأ و وجدانأ باعث آرمش خاطرم نیز بوده  من بوده 

 .است 

با تشکیل حکومت انتقالی در کشور با وصف پیچیده گی 

دین وطنپرستانه خویش  ،اوضاع سیاسی و نظامی کشور

دانستم تا  زندگی در بین مردم را بر زندگی در اروپا ترجیح 

سال چهارده کنون که اینک  از همان اولین گام تا. بدهم



 امن وثبات، تالش و مبارزه در راه تامین،سپری گردید 

دفاع از  ،حفظ حاکمیت ملی  ،ملی همبستگی ،وحدت ملی 

استقالل کشور و رفاه و آسایش مردم افغانستان در سر خط 

در این راستا چه بحیث وکیل . وظایف من قرار داشته است

چه از طریق تاسیس  مردم شریف کندهار در پارلمان و

حزب متحد ملی افغانستان و از آنطریق گرفتن سهم فعال در 

تالف ملی افغانستان دین سیس جبهه ملی افغانستان و بعدا ائتا

 .وطنپرستانه خویش را ادانموده ام

من به این باورم که اوضاع بحرانی کنونی کشور از همه ما 

دیدگاه  می طلبد تا با کنار گذاشتن تفاوت های کوچک در

دست به دست هم داده و با کار خستگی ناپذیر در  ،های مان

 ،ایجاد و گسترش صمیمیت ،راه استحکام وحدت ملی 

و در مجموع میان  دوستی و اعتماد متقابل میان ارکان دولت

کشور عزیز مان را در گذار از تنگنای  مردم افغانستان ،

 .کنونی یاری رسانیم

 در فریام

یکبار دیگر از اعتماد شما در تقررم بحیث  ،د رحالیکه 

سفیر کبیر جمهوری اسالمی افغانستان در کشور شاهی  

میخواهم به توجه شما  ،هالند اظهار سپاس و امتنان می نمایم

برسانم که من بیشتر شیفته باقی ماندن در کشور و قرار 

گرفتن درخدمت مردم خود هستم تا مگر مصدر خدمتی در 

من  در . از وضع ناهنجار کنونی شده باشم راه بیرون رفت



لحظه کنونی اجرای وظیفه در خارج کشور را به حال خود 

تصمیم شما در این زمینه .  مفید نمی دانم مو به حال کشور

من و آنانیکه به امن ،ثبات و حاکمیت  خاطر باعث آرمش

 .قانون  می اندیشند  نیز خواهد گردید 

 بااحترام

 نور الحق علومی

 

 


