
 نامه سر کشاده!

                          ! س جمهور منتخب  جمهوری اسال می افغانستانجال لتمآب حامد کرزی ری            

                                   

ا د تـشی اـلم برخوردار بشما جال لتمآب از صحت کامل وبدن سا ایزد عزه و جل که استد عاست از بارګاه

حوصله مند واحساساتی بیوند ژرف با زندګی وسرنوشت مردم شجاع روند استقرار صلح درکشور را که 

  .نید ز یم رقمن دارد باعقل سل عزیز افغانستاوطن 

یاز ـی نـمالی و نظامی نیروهای بیرون هایمیدانیم که درحالت مو جود وشرایط کنونی افغانستان به کمک  

 ز چندـنیای امروز جر د االت متحده قرار دارد ودـو ها ایراس این نیر ر د رد بر واضح است کهمبرم دا

 اــان بـه جهـاګر امریکا با ماست همبا منافع امریکا ګره خورده بناا  ی جهان ر کشور هاسای کشور منافع

همسایه  باور کامــل اسـت کـه .بر متجاوزینجهت  مقاومت در برا این امتیاز وسیله ا ست خدا دادست  ما

االت ـا استفاده از حـکانات را ندارند وبــهای شرق وغرب ما تحمل برخورداری  افغانستان از همچو ام 

ـایت مـوطن مارا ازح دتالش دارنمشوره های بی بنیاد  وار باتعهدات فریبنده وبیشکش ــروانی شما بزرګ

و تداوم تا د ر سازماندهی  سازندهای جهان بشمول مما لک بزرګ ومعتبر اسالمی محروم اکثریت کشور

وحلقه مسهولیت بنفع خود بهتر بهره برداری نمایند  شته ها دست با ال داشته و چون ګذ جنګ های  داخلی

.       .زیب ګردن ریس دولت یعنی شماسازند بار دیګرتاریخ را   

ان ـولت و همرز مت داکتر نجیب) بظاهر توسط اعمال د ولعیسوی  سقوط د ۲۹۹۱بخاطر میاوریم سال  

ه ـب جهادی رت های بیګانه داکتر نجیباهلل را خلع نمودند ( ورود تنظیم های در حقیقت قد اما ریس جمهور

ا از ــن مـختشور ومحروم ساـزوای کـآغاز انکستان ت مستقیم  نوار شریف صدراعظم با د اـکابل تحت قی

 ناـالمی افغانستـاولین ریس جمهور دولت اس نامی به  د ت هللا مجدروفسور صبغـتقرر ب حمایت بین المل

ت ــک متذکره بین ریس دولـدالر یاکلدار باکستان  خدا داناست زیرا چ یا ده لکچک ده ملیون   صدور)و

س ـری طـتوسف  ـی کشوربراساس حکم نواز شریانحالل اردوی مل( در عوض ووزیر دفاع مفقود ګردید 

ام ـر نـر زیـګـدی دستګاهای امنیتی کشور های و آی اس آی الینو فعـق بذیرفت ـقـحـت ر دفاعـدولت ووزی

 سـاالر ګـا را بنا م جنـه بعدا مردم آنهـد کـمجاهحب های اص ګ جویان قوماندانـفوف  جنـدر ص مشاور

حالل ــان .با انـتـمردم افغانس نام نهاد انوبرادر انحمایت دوست نمونه این استد ـشجا ـجابند مود ـمی نـمس

ګران کشور های خارج در بدست آوردن ه استفاده جو داخل ومداخلمندان وـقدرت رضینـمغ لیـوی م داور

رانی ـی و و طواهفیـایجادسیتم ملوک ال نتیجهیافتند مقاصد وبیاده ساختن بالنهای شوم خود دست کامال باز 

 دولت ریس آیا. هه ادامه داشتاز یک دوآغاز جنګ های داخلی که بیشترکابل ومراکز اکثر والیات کشور

..... ؟  و وزیر دفاع وقت  میدانستند که با از بین بردن اردو ملی کشور چه جنایتی را مرتکب میشوند

وتفکر ایشان را کور  چرب ونرم وخواب زعامت کشوردریچهای تجسم تعقل های های دلفریب لقمهوعده 

ه ـګربـدی ؛ه شدـتـرای تسلط بر افغانستان دقیق برداشـام اول بـا خورد وګدولت باکستان بجکرده بوداما تیر

انی ـان الدین ربـرهـسور بـروفـبش ـایــدرج ع ګردید ـوصوف  ګرم نآمده خلـند ومضرورت ندار دی  مجد

ان ـانستـتعدادی با نام افغان  وافغ رانصب نمودند سالها سبری شد تخم نفاق که کشته بودند سر حاصل آمد



 ــالحیغ وسـبلـوعده ای تنفر خود را ازین دو نام بنهان نمیکردند وهردو خودی باتحریک  تافتخار داشتند 

ر ـه ورتلـعـشتار راـضدیت های  مذهبی وزبانی اتش کشت کش بیګانه بجان هم افتادند وهمدیګررا کشتند 

دامنه نفاق ودوګانګی و  دسازمانی  با فراتر کشو منازعات ستم ملی از محدوده ګروبهای کوچک میساخت

 بالخر بانتر از مادرکرم دایه مهرو محبت هـونـت نمـاین اسرا بین اقوام برادر سرزمین ما فراختر ساخت 

اکثر ه ـکـاینکه تنها رها کردند بل طالبان بر کرد وطالبان را نه ګروب ش راـربانی را هم رها کردند وجای

درین مورد شماصاحب نظر  .هی ها دادند اند یادر قید امریکره های شناخته شده ایشانرا یا نابود کردـهـچ

 تر از دیګران هستید.

و ـمداخله نطامی نات د وـمردم براحت نفس کشیدن سقوط دولت امارات طالبانبا عیسوی  ۱۰۰۲سال      

ه ـتـان اهسـه سباه طالبـرا به فال نیک ګرفتند . درست است ک م جنګ با تروریزمدر اموورکشور زیر نا

ورات -ـصــد تـی ناموس ومال مردم تضمین کرد ؛امنیت سربرکرد را آهسته تا حدودی خالی اردوی ملی

 دــیــولـت خاش اشکشت خ ه افغانستان دیګر اذهان مردم وطندوست ما را اذیت نمیکردـجزیـه تـانـمغرض

ز ـجـبد ـن نفوس وطن زنها در انزوا قرار داده شده بود  صفـن ده بود اماـر شا ا مهک تقریب اـریـوقاچاق ت

کلکه ما ه بودند نه بشـطریقکه در کشور های دیګر آموختـموضوعات دینی واجزا مناسک مذهبی آن هم ب

ح یرـای تفـنه هـزمی ده وـمنع شدیګر  لیت هایومشغ بودیم وبان عمل میکردیم از آبا واجداد خود فراګرفته

 ا بنا  در دسترس شان قرارنداشت ومبادر ت به هر نوع سګرمی جرم بنداشته میشدوسرګرمی های مردم 

 بالـقـاست ؛نمودند استقبال وکودک از مداخه نظامی بګرمی ان ونوجوانوـیر وجـباع کشور اهم از بـهمه ات

دنها اواز کشی مشروعیت مداخله را تضمین نمود و دیګر ضمینه برای جامعه جهانیتاهید  ګرم مردم ما و 

 که وطن اشغال شده وجود نداشت وتا کنون هم ندارد.

بخود ما  عدت میکرد زوتر از آنکه مردم ا مسامریکاهی ها در راس کشور هایکه درین را ستا انهارا   

درواقیعت اما هداب دولت بظاهر موقتـت باشاه باـرستفاده از نام وشخصیت ظاهست بکار شد وبا اآیند د 

ی ـاهـامریکشان که اکثر باتجربه و مجرب  تیم کاری اعضای ؛ګذاشت وبا نصب شما در راس را بایدار

دربست های اساس جابجا  برګزیده دارند را های افغان الصل هستند وبیشینه خدمت در ادارات افغانستان

  تالفی را تشکیل نمود.وکابنه به اصطالح اه

اد ـف وفسـتوقـه مـی عامت تامیـن بود سوه استفاده ازدارا امنیه درزمان کاراین تیم ـد هستیم کـاهـه شـهم

 ان ـی زبـریت وطنداران اهم از فارسخواست اکث با قتـاداری محدود ګردیده بود فرهنګ وطنی در مطاب

م ــبشتوزبان  دست نخورده وسال و انـک زبـ( ازبو بنجشیری ؛هزارګی  شمالی ؛چهاردهی؛ لوګرد لهجه)

ور ـروج در کشــاموزون مـوس ونـن مورد حمالت کلمات نا مانـهای مروج وسنتی وطـزبانتکامل میکرد 

ط سازنده باکشور ـنه های رشد روابـبط به فرهنګ های آن کشورها قرار نګرفته بود زمیـهای دیګر ومرت

شت های جهان وهمسایها در دستور روز قرار داشت  باز سازی بروژها ی عامالمنفعه به شدت جریان دا

ند ـی چـوطن ما ط میګردید ادعا میشدد به اعمار افغانستان آزاد آبادمرفع و خود کفا روز تاروز قویتر ـامی

ز های ـمغاجر ـمه اـه وادـودت خانـعوکنار جابان میایستد  س اروبا در آسیا سر بلند میکند ـمثل سوی الـس

ذاری ـګـرمایـوس مه جانبهـت هـه حمایـوجـف با تـردیـمـه؛کشورسیا سی و اکادمیک  ای ـه بهــمتفکر ونخ

داران کشور های بظاهر دوست را بیرون کشید. ـبین المللی دل ازدل خانه  زمام سخاوتمندانه نیروهای



و ـا جلـه میزدند تـربـدسیسه بازیها  بسطح منطقه وجهان طرح و به انها عمل کردند بر تیم کاری شما ض

  و تماشاداشتید نمیرفت باوجود که  جورج بوش جوان از حرف شما بیرون بیشرفت وترقی مارا بګیرندو

وزارت  وهمچنان نصب چهره های جدید  در راس تغیر وتبدیل تعداد از وزرا از هم باشیدکاری شما  تیم 

هراس  تنها از دایره نه  الاح ومشوره های زور مندان جهادی که امتیاز طلبی های تنظیمیها که  بر بنیاد

ا ـمـن ورهنـرا وارث اصلی وط ودـکه خـد بلـته انـرسیدن بیرون با ګذاش ل اعما محکمه شدن وبجزای از

ل ـه زمانی به آن بیوند داشتند برشما تحمیـیشمارند کـم  يومشوق نیروی اهتالف در مبارزه با  تروریزم

ظامی فرهنګی مداخالت خصمانه سیاسی نزمینه  نابود کرد و سیستم کار کابینه را بمثابه تیم واحد  ؛ شد

ان ـیسه شـت بیشتر به کـزبان ومذهب دستګاه استخبارات  کشور هایکه از دوام جنګ در افغانستان منفع

  . وتا امروز دوام دارد ساخت  فراهم میریزد

ل زعامت شما آن هم با بشتبانی  لتر ازباز سازیست اما دوازده ساـردن بمراتب سهـرا ن کـمیدانم که وی  

ی ـای بیشرفته جهان  وقت کافـایاالت متحده وسا هر کشور ه قوای بشری ی نظامی مالی و مستقیم سیاس

ز ـزیـ. من مثل بیشتر اتباع با احساس وطن ع  که از دست رفت  مر باری وجود داشتهای ثه وزمینبود  

 ری دسیسه بازی ها راخاموش مشاهده میکردم یا به زبان شماـری معامله  ګـمه نا رساهی ها ویران ګـه

 بخصوص را سال ها قبل ـه چـم اما حاال خجالت میکشم ک د نمیکردـنـلـدا بـری سیل میکردم وصـری تـت

عاده فعال  ـلا  یلزاد اشرف غنی جاللی وردک احدی وجاللتماب شما  که فوقـزمانیکه تیم کاری آقایان خل

خبارات ـتمثمرومفید عمل میکرد واز اثر دسیسه بازی مغرضا ن وطنی ومداخالت مستقیم دستګاهای اس

 د ـا لمثل معروف دیراید درست آ ی ربخوب با اتکا بض.صدا بلند نکردم   همسا یهای حسود از هم باشید

و  نمایم می یګر اتبا ع وطن عزیز افغدنستان  ارایه چون درا دیرتر بهتر تر از هیچګاه  نظر  خود که یا

شا ـنا  ـال ا زه و اردامـی که توسـما ن و نا کلمات نا آشنا  هران  و براد ران که دوست دارنداخو آنعدهاز

نمایند نبشته های خود دیګر زیب کشور های نندګان خوا خا طر خواهی هانهادبیات در ی ګردیده است به ب

د  اــه بـدانسته باطر ګویا این کوتاهی معزوربخ ګافی خود داری نمایند ومراـصمیمانه میطلبم تا  از مو ش

     . مالمت نګیرند

ه جنګ را ـو ضربالجل تعین شده ګذشت مواقتنامه امنیتی که روند صلح یا ادام ۱۰۲۲ اند روزسال      

که شیر شیر است ونه تنها زیر بار ضرباالجل نمیرود  ن ګردید اـاذعتوشیح نشد  در وطن تضمین مینماید

ا صالحیت ـمردی شما قابل ستایش است وآمد ورفت هیات بـبای  ضرورت نداردبل به مشوره ومفاهمه هم 

بد ر بار کابل  ظاهرا مبین بیروزیهاست ولی  با توجه به تیرګیهای سیاسی ـیکی  بس دیګر االت متحده ای

امتحان خوبی برای تعبیه دیموکراسی رژیم های ګویا استبدادی  نابود کردن نظامی در بیشتر کشور هایکه

 ا که انتظار میرفتنتیجه ر مصارف  ګزاف وقربانی های جوانان کشور وملیتهای مختلف همچنانو نبود

ـت ت حاکمیـکه دو لت ضعیف است ومتاسفا نه صالحی ما کنونی کشور اوضاع باالتر از آنو ببار نیاورد

 تضرور واد اولیه موردبه خدمات اولیه عامه وماکثر مردم نسبت عدم دسترسی  راندارد کشوربرسراسر

 مهار عناصر دولت وقوای امنیت جلو عملیات تروریستی را ؛فقر و نبود کار بیداد میکند  ؛نارا ض هستند

 باشذ سراسر دنیا فراهم ساز حمالت بزرګ تروریستی به اهداف مورد نظر در میتوانند خود هااین اندنمیتو

رین ـاالتـکه شما تازه نهال عرصه سیاسی اداری  را کشف ودر ب دولت امریکامقاومت شما دربرابر حاال



 الفـهای خـکشید ګییا بروز هرنوع نابختګی ها وو حین ابقا نمودند  فغانستان بی سربرسترده رهبری ا

 و استحکام بخشیدند؛همرزمان داخل یا حکام کشور های بیرون شما را برهمه ترجیح دادند با  شما انتظار

رفتار کجدار  باالتر از ان  .تعجب آور استشان ادامه دارد  رقالعاده امساعدت خهنوزهم ندومساعدت  نم

شما  دردررابطه با امضا کردن هرچه سریعتر مووافقتنامه توسط  وعمل نکرد قاطع  ایشانومریزامریکا 

ر ـفت ب  نه در دــمه شـانی  نیـالف عنعنه افغـکه خ ۱۰۲۱ماه می   ژیکتوافق نامه استراتیهمچو امضا  

 االتـی از حـوخواهی نخواه تـحیرت برانګیزاسشد ریاست جمهوری بل در بایګاه نظامی بګرام  امضا

رون نیست  :یر بیز   

ای ـور هـستعمرات ویا کشـازی های دولت در مـنفک سیاست بـهم مانند که شخصیت سازی جز الی      

وبا  برتانیای کبیر درجریان است شاید  امریکا هم بخواهد که از شما با بای آینده ملت بتراشند هتحت حمای

.اتکا به ضربالمثل ) داشته آید بکار ګرچه باشد..   ( در طاق باال نګهدارند.ویا بر عکس  الغیب عندهللا  

ست جمهری در ماه حمل آینده شخصیت غیر از شما درراس دولت تعین ابا برګزاری انتخابات ری        

 وافق نیستیدوکوشش دارید با دفغد باشناخت که از شما اراهه شده تصور است که شما با این تغیر ممیګرد

که این خود زمینه تاخیر ویاعدم بر ګزاری انتخابات لوقت جلو راه اندازی مبارزات مقدماتی  ګرفته شود ا

وشما باردیګر برای مدت نامعلوم در راس دولت قرارمیګیرید وباز با ست جمهوری را فراهم میسازدا ری

را که امریکا بدیل بارک تان مزین میسازید واین تصورضای مخاطر آرام  مثل سابق بای هر سند را با ام

 دهم تکان نخورآب فاخته شکار شد آب ازمینماهید دوندارد تقویت  سراع افغانستان باستاندرار اازشمبهتر

   

 ناکامی های مشابه دیموکراسی ساری ایشان در کشور های سوم ازاثر امریکا خسارات جانی و مالی      

اقتصاد اکثر کشور سیر نزولی   انتظار ناتو وقوای اهتالف درمبارزه با تروریزمتلفات خارج از وهمچنان

 ربازانـان سـت جـمایـبعدی وحمهار کردن مصارف  برای بشمول امریکا را دربی دارد بناا های سرمایه

مخالفت دولت افغانستان  ازکالفه هماناترین وعملیترین راه ګریزبهترین معقول ؛ ترک ګفت را ان باید مید 

یرد ـورت ګـبه اراده ملت ص اتخاذ چنین تصمیم بزرګ باید .است  کشور در این مریکا ا بعدیباحضور

 رګهـلویه ج رهاشده از جوار هدف ګذشت تیر  غرض ماست مالی بهتر لویه جرګه مشورتی دعوت شد

سراسری کشور  نیترای تامین امـب۱۰۲۲ال ـعد از سـریکا را بـظامی امـضور نـح خود درفیصلهای

 امضا ضروری دانسته دستور مداخالت مشهود همسایه های شرق جنوب وغربیرابربواستقامت بهتر در

هانه جویهای ـا بـید که بـوسیله قرار ګرفته ا شما حاال . اما در نموداامریکا را ص موافقت نامه امیتی با  

برای  را یعاد تعین شده بګیرید ومیدانم امریکا را بعد از ختمګوناګون جلوتسجیل حضور قوای  نظامی 

نزوا سوق داده زمینه را  ا وار ووطن را بار دیګرآګاهانه بطرفمه وج موجه قانونمند امریکا وشرکاخر

.عاقالن دانند.وادا مه جنګ های داخلی واداره مجد د ملوکوالطوایفی مساعد سازیدبرای آغاز   

 همکاری   عـقط ن اصلیـا محرکیـهای معلومالحال وطن مره شدهمسایه اهمانګونه که در آغاز اش       

وعده ها بی بنیاد ومشوره  ور کنید کهاما هستند اګر وعده یا مشوره از آنها دریافت شده باب های بینالملل



باور دارم تعداد از همکاران شما  الی از ضرر نیست وسرمه آزموده را آزمودن ......است.های ایشان خ

  ر هانیستند وبیشینه همکاری های با انها داشتند مصدق این نطر هستند.که جیره خو ار آنکشو

   در ادامه آنچه ګفته آمد اذعان میګردد :                                                                         

ندګار باشد اهستید ومیخواهید  نام تا ن در ردیف فرزندان صا لح وطن م کشور اګرآرزومند آرامی        

ان ـواهـد خـاغ بـای داده شده امضا نماهید ودود از دمـموافقتنا مه  امنیتی با امریکا را با اکتفا به وعده ه 

ای رـجاد مـمداخلګران را که میخواهندسیسه بازان و  حهای آشکار ومستورـروطن بیرون کشید وهمه ط

  یکسان سازید. ک بخا  تازه سازند در افغانستانرا ۹۰های سال 

.مبا احترا  

انجنیر محمد صدیق عبادی           

 

                                                

   


