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 82/28/8214              دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

 کرزیمنگل تورانی به جناب نامۀ آقای 
 خیلی ناوقت رسید

 

 انی تحت عنوـایـی از حالت زار کشور توصیه هـبا دلسوزی و در آگاه "ورانیـمنگل ت"ای ـآق ،نویسندۀ صاحبقدر
ن آنرا که م نموده است افغانستان  یروز باقی ماندۀ محترم حامد کرزی صاحب( به جناب رئیس جمهور ۰2)

معلوم است که نامۀ آقای منگل  ،دوبار خواندم و چیز هایی آموختم که در این نوشته به آنها اشاره خواهم نمود.اما
و  خار داربعد از آنکه از دشت های تحریر گردیده است، با آنکه با  دلسوزی و با  قلم و زبان قابل فهم تورانی 

قاصد تنبل و خواب برده  امکان دارد توسط  و هگذشتوطن برف و زیبای  خشک شمال و جنوب و کوه های پر
به درد وطنداران  . با تأسف که نامۀ او دوازده سال بعد به دست جناب کرزی رسید چونکه  ،فرستاده شده است

ر د سرکها و خیمه نشینان اطراف کابل که در، خاصتاً به درد گدایان  گرسنه، مریض،  بیسواد، فقیر، بی خانه
و امراض گوناگون در سردی و در میان صدها نوع میکروب در از قصر ریاست جمهوری  لی کوتاهفاصلۀ خی

 مواصلت، نمی خورد زیرا این نامه بسیار دیر به قصر ریاست جمهوری حالت زار ودر گرسنگی به سر می برند
 در این مرحلۀ از حیات او نه وقت اجرای مفاد این نامه روقت خواندن نه  وجناب رئیس جمهور قطعاً  استنموده 

مصروف کار های دیگری مثالً تعمیر خانۀ نو و فیشنی برای خودش در  جناب رئیس جمهوری .دارد سیاسی خود
فشاری از طرف اطرافیانش  مگر اینکه ،تا در آنجا به آرامش کامل به سر برداست جوار قصر ریاست جمهوری 

ت ریاس ارگ ی آقای منگل تورانی را عملی سازد یعنی اینکه در توصیه ها برای حفظ مقام شان بر او وارد آید و
 .جمهوری که غیر قانونی خواهد بود، باقی بماند

 

بر من قهر نشود، باید  آقای منگل تورانیاصطالحات مردمی  در وطن استفاده نمی نمایم، اما اگر   همه من از
  فایدۀ ندارد. هیچ رسید وض یرم بعد از مرگ ی که او فرستاده استاکسیر  ۀنسخ که گفت 

 

 ما قبای کهنه پوشیدیم هنگام سحر  آستین نو به ما کی می آرددور پیری 
 

ریضی، م کافۀ مردم شریف افغانستان در حالت زار یعنی در فقر، مبنی بر اینکه های آقای منگل تورانی من با گفته 
که از فاسد ترین ادارۀ  سر در گمی در تحت اداره ایو عدم عدالت اجتماعیدر ، گرسنگی، نا امنی ، بیسوادی

حکومتی در روی جهان محسوب می گردد، زندگی می نمایند، کامالً موافقم. من با او موافقم که آرزو های مردم 
نقش بر آب  جامعۀ بین المللی به مسخره گرفته شد وم از طرف دولت آقای کرزی و 8228فقیر افغانستان از سال 

 .گردید
 

ر نیمه مرده به سحالت   ، درکمترین عاید روزانه با من میدانم که بیش از پنجا فیصد مردم کشور در فقر یعنی  
ا و فلهذ  است ضعیفبسیار افۀ مردم افغانستان میدانند که دولت جناب کرزی نه تنها فاسد است بلکه ک می برند.

ما میدانیم که بنابر حالت ظاهر فساد، عدم ظرفیت  در اجرای وظایف شان در برابر مردم شریف کشور ناکام است.
که در اطراف قصر ریاست جمهوری تشکیل گردیده اند وعدم احساس مسولیت ملی ی مسلکی حتی در اداره های

رصت بزرگی را  در طی دوازده سال ، مردم افغانستان فکه در اداره های ضعیف، فاسد و ناکام محسوس است
 گذشته  از دست دادند.

 

ه من گفتدر این  دلسوز است و وجهان دیده،  تعلیم یافته،اکثراً میدانند که جناب رئیس جمهوری افغانستان مرد 
و با حرمت به او، این حرف ها را می گویم. ضمناً باید گفت که جناب کرزی از ضعیف ترین  شک وتردید ندارم

. ادارۀ کشور از دست او بر مردم کشور حکومت نموده است در تأ ریخ معاصر افغانستان   ی است کهرهبر
بیرون رفته، مردم به داد رسیده اند، دشمنان مردم بی گناه افغانستان که جناب کرزی به آنها برادر خطاب می 
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غریب ترین مردم افغانستان را با  زنان، مردان و اند و نماید با پندک های مرگزا به دروازه های کابل رسیده
 به شهادت می رسانند. ،به نام اسالم  ،توصیۀ های آی اس آیاشاره و 

 

؟ است یچه کس در کشورو عدم تطبیق مفاد قانون اساسی حاال باید گفت که مسؤل  اول حالت فعلی در افغانستان 
ار فعلی که در تمامی حاالت و حیات، ی افغانستان در به وجود آمدن حالت زباید گفت که جناب رئیس جمهور

رگ بس بزاول و بیکاره محسوس است، مسؤلیت  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حکومت داری نا سالم و
چنین از ملت پوزش بخواهد.  در صورت غلطی، و که خود را مسؤل بداند به یک رهبر صادق الزم است  .دارد

 تا زنده است احترام می نمایند. د ونمردم شریف کشور  می بخش رهبر را
 

قانون اساسی افغانستان  ،باید اعتراف کرد که از دست آورد های خوب مردم افغانستان در تحت ادارۀ جناب کرزی
است که با اعتبار مراجعه به قوانین اساسی کشور های مجاور و حتی دور دست، حقوق و وجایب مرد و زن کشور 

دی های اساسی که در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد متذکر گردیده از انجمله حقوق انسانی و آزا
 اند، حفظ،  تدوین و از طرف مردم افغانستان تصویب گردیده است.

م که با ارتباط حضور گروه القاعده در افغانستان 8221من در مورد فیصله های شورای امنیت ملل متحد در سال 
بلند در نیویارک وهمچنان پشتیبانی طالبان افغان و پاکستانی از این گروه تاریک و وحملۀ این گروه به برج های 

در این نوشته تبصرۀ خاصی ندارم چونکه این ، منگل تورانی ذکر اندکی صورت گرفته آدمکش که در نوشتۀ آقای
خوب ندگان موضوع  یک بخش مهمی از تأریخ معاصر کشور ما را تشکیل میدهد  و حتماً روزی از طرف نویس

 قرار می گیرد.و عالمانه مورد بحث و بررسی جدی  افغان 
 

به جناب رئیس جمهوری افغانستان  که من این توصیه ها را حاال بر می گردم به توصیه های آقای منگل تورانی 
نستان او صاحب اعتبار به دست مردم افغیگانه سند ملی  در حال حاضر در قالب احکام قانون اساسی افغانستان که

 است، مورد بحث قرار میدهم: نیز جامعۀ بین المللی تا اندازۀ  زیادی  مورد حرمت  و
 

 در جهت به وجود  اول: تشکیل یک کمیتۀ عالی نظامی از صاحب منصبانی که فاسد و معامله گر نیستند
 .هزار نفری8۰2هزار نفری نه 1۰2آوردن یک اردوی پاک نفس و وطنخواه 

 

 یسته از شا، آزادی، حفظ تمامیت ارضی و استقالل و امنیت نموده اندحفظ ه جان خود را فدای بلی افغانهایی ک
. فلهذا بر جناب کرزی الزم است که در حفظ ارزشهای مردم افغانستان افغان هستند شهید ترین مردان و زنان

شهدا برادران و یا برادر شهدا پشتیبانی نماید، به قاتالن این  از خانوادۀ، شهدای راه حق )زنان و اطفال(
شهید صلح خواه، خطاب ننماید، چونکه روح پاک این شهدا مبتال به رنج خواهد شد و فرزندان شان جناب 

 کرزی را نخواهند بخشید.

 لۀ در اثر حم ،با تأسف خبر دارید که بیست و یک جوان رشید، وطندوست و محافظین ننگ و ناموس کشور
النگذاری شده بود، خون دادند وشهید شدند. زمانیکه جسد های شریف شان مورد طالبان که از خارج کشور پ

ود در قصر خ، قوماندان اعلی قوای مسلح مصروف معامله گری انتخاباتی احترام دستگاه نظامی قرار گرفت
بود و در این مراسم حضور نیافت زیرا میدانست که با آمدن او در این مراسم، برادران طالبش خوش 
نخواهند شد. این بود نمونۀ از حرمتگذاری رئیس جمهور کرزی به شهدایی که خود را فدای حفظ ناموس 

 وطن نموده اند.

  نوطن هستند و یا خود را آمادۀ ایعساکر مرد وزن در دستگاه های عسکری و پولیس که امروز در خدمت 
آنها همراه با معلمان که مصروف تربیت ، تکراراً می گویم که ته می نمایندسملی و شایمقدس نوع وظیفۀ 

از با ارزش ترین و صادق ترین مردم وطن محسوب می گردند. الزم است مردم فرزندان افغان هستند، 
که در ت دولر  وطن افتخار نمایند و دستگاه عسکری و پولیس افغانستان به وجود این فرزندان غیور و فداکا

مرحمت و مردان وطن، تقدیر، پشتیبانی  شیر قرار دارد، از این شیر زنان و راس آنها بازهم جناب کرزی 
ردم مو عزت َ ، ناموس بیرقبا شرف لباس شانرا در جیب نزنند و به آنها نگهبانان  بوت و، د. پول نان ننمای

 خطاب نمایند.ن افغانستا

  هزارعسکر 1۰2من گاهی در خدمت دستگاه نظامی افغانستان نبودم لهذا قطعاً قضاوت کرده نمی توانم که
هزار عسکر. اما، اگر زیادتر 8۰2برای حفظ امنیت و پاسداری از خاک مقدس وطن ضرورت است و یا 
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، و عاری از احساسات قومی، زبانی باشند و ما توان مصارف آنها را داشته باشیم، پاک نفس ، وطنخواه
 سمتی و مذهبی باشند، بهتر است.

 جناب  رئیس جمهوری  ،من به هیچ صورت گمان برده نمی توانم که در این مرحلۀ حیات سیاسی خود
و اید نمافغانستان جرأت این عمل را داشته باشد که تعداد زیاد صاحب منصبان را از وظیفۀ شان سبکدوش 

ه دالیل ب ند،اصاحب اعتبار گرد  پاک، منزه و را منگل تورانی دستگاه نظامی و پولیس کشوربه گفتۀ آقای 
کاری از دست جناب کرزی پوره نبود  ،یک، در مدت سیزده سالمن دو دلیل عمده را   ذکر می کنم. .زیاد

 کرزی که درو یا اینکه می خواست همینطور که است دوام کند. دو، تعدادی از اطرافیان و رفقای جناب 
این دستگاه ها بودند، امروز صاحب هرچیز یعنی خانه، پول وزمین هستند، حتی   هایمقام عالی ترین

اعضای خانوادۀ آنها از درک قرارداد هایی که در همین دستگاه ها به دست آوردند، امروز صاحب ملیونها 
و یا تعقیب قانونی و  برطرفی و آرزوی دالر هستند. پس شما خود قضاوت فرمائید که جناب کرزی جرأت

 عدلی رفقا وهمکاران خود را دارد؟
 

 پیشنهاد تشکیل و یا بوجود آوردن یک کمیتۀ کاری متشکل از شخصیت های ملی.دوم : 
وقتی  این پیشناد خیلی خوب و برجاست، اما دو مشکل عمده در این راه موجود است. یکی مشکل زمان زیرا تا

و کاغذ و قلم به دست گیرند، دو ماه می گذرد و صالحیت قانونی جناب کرزی تکمیل جناب کرزی و یا اطرافیان ا
میگردد مگر اینکه او به بهانۀ در قدرت باقی بماند. دوم، آیا آقای کرزی در مدت سیزده سال به این نوع پیشنهاد 

حرکت ملی را ندارد. اما آرزو مندی چنین  چنین کاری را انجام دهد، نستاحتماً می تو ؟خوب فکر نکرده است
وف ه گری مصرمعامل مورد تعیین سرنوشت کشور به تعدادی از اطرافیان جناب کرزی که هر روز با او هستند، در

معامله گری را که خاصیت زبانی و قومی نیز دارند، کشف و به کار می برند.  اند و هر روز) فورمول( های نو
 ی کول، بی عقلی او بی دانشی دی(. آقای منگل تورانی این پیشنهاد به زبان خوب پشتو می گویند) د بیده سره خبر

 او باید خبر داشته باشد که که از لحاظ معنی و مفهوم شایستگی خاص دارد، بعد از سیزده سال ابراز فرمودند.را 
جناب کرزی در این روز ها سخت مصروف دید و بازدید با بعضی از کاندید های ریاست جمهوری مورد نظر 

 جنابخود و همچنان ریش سفیدان قومی که ازبعضی کاندید های ریاست جمهوری طرفداری می نمایند، می باشد. 
و از همین جهت  کرزی بعد از خود کسی را می خواهد به ارگ سلطنتی ببیند که با او معامله گری جدی  بتواند

داود شهید که می باید به موزیم ملی است که در جوار ارگ سلطنتی برای او در عوض خانۀ مرحوم سردارمحمد 
 فیشنی  تعمیر می نمایند.تبدیل می شد، قصر نو و 

 

 .سوم: اعالن حالت اضطراری و تشکیل حکومت مؤقتی 
 

این پیشنهاد آقای منگل تورانی از پیشنهادات اول و دوم او خطر ناکتر، غیر عملی ومخالف منافع علیای کشور 
ادامۀ قدرت به منظور  ،کودتا بر حکومت جناب کرزی از طرف شخص اویک  تجویز پیشنهاد ایناست زیرا 

 است.جناب کرزی 
. قانون است آقای منگل تورانی باید بداند که محض چند روز بر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده

قی بماند. مردم افغانستان اساسی افغانستان به آقای کرزی اجازه نمی دهد که بعد از ختم دور کارش، در قدرت با
هم نمی خواهند که جناب کرزی در قدرت باقی بماند وحتی آرزو ندارند که شخص مورد نظر او در انتخابات 

 موفق شود. ،پیشرو
بی حرمتی به قانون اساسی افغانستان و مرامهای کافۀ مردم کشور میدانم. کافۀ مردم می خواهند  این پیشنهاد را من
انگی، در قالب یک حرکت مردمی و مدنی به شخص مورد نظر شان رأی بدهند وشخص دیگر با شایستگی، مرد

انتخاب نمایند مشروط بر اینکه در انتخاب شخصی در قصر ریاست جمهوری افغانستان را به حیث رئیس جمهور 
 صورت نگیرد.تقلب و دزدی ریاست جمهوری معامله گری و در پروسۀ انتخابات 

 
 خواهم پیشنهاداتی به جناب رئیس جمهموری و با حرمت تقدیم نمایم.در اخیر من هم می 

میداند که کافۀ مردم افغانستان مردم بی غیرت و فراموشکار نیستند که کار کرد   جناب رئیس جمهوری افغانستان
بد نیک وتمامی کارکرد های  های نیک و بد رهبران خود را فراموش نمایند ویا تأریخ کشور خود را از یاد ببرند.

و گاهی فراموش  نمی شوند. مردم وطن  جناب کرزی در ذهن مردم و در تأریخ کشور ثبت ونقش گردیده است
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کار کردهای جناب کرزی را در طی دوازده سال گذشته در قضاوت می گذارند. قضاوتهای مردم افغانستان  همه
 به نیکی و حرمت یاد خواهند کرد.ب کرزی در فساد و دروغگویی آغشته نخواهند بود وحتماً از کارهای نیک جنا

 

برای اینکه روزهای آخر حیات سیاسی جناب کرزی به نیکی یاد آوری گردد، الزم است که در حد اقل به حرف 
 اید:های زیر توجه نم

 که با همکاری و توصیۀ آی اس آی، فرزندان افغان را به شهادت می رسانند،  به آن دشمنان مردم افغانستان
 ر خطاب ننماید.براد

 دفاع نموده ودر این راه  به مردم افغانستان دروغ نگوید. و شرف مردم افغانستان از خاک، ناموس 

  از فرزندان شریف و با وجدان کشور که در راه حفظ ناموس وشرف مردم افغانستان شهید میشوند، در سطح
 ملی قدر دانی وحرمت نماید.

 ری مداخله و معامله گری ننماید.در پروسۀ انتخابات ریاست جمهو 

  انتخابا ت آزاد، پاک وبدون تقلب و دزدی را از وظیفۀ اصلی و وجدانی خود شمرده و ثابت نماید که در این
 راه راستکار است.

  را بیاد بیاورد و باید بداند که مردم و کشور یوکراین تأریخ نه چندان دور بعضی از کشور های اسالمی
آه آرام و در سینه خفه شدۀ شان، به منظور حفظ منافع علیای حتماً داد رسیده اند و درمجبوریت،  افغانستان به

به طوفان عظیمی تبدیل  ،دروغ و ، فقر، بد بختی، دزدیکشور و نجات مملکت از این حالت زار، فساد
 خواهد شد.

 
 پایان
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