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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                                           فقيرمحمد  ودان :ليکوال  ١٠-١١-٢٠١٠  ني
 

 گشاده به جناب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستاننامه سر
  :در مورد 

  اثرات وعواقب سياست های جاری و دورنمايی
 جـمهوری اسـالمی ايـران در مـورد افغـانستان

    
  

  !جاللتمآب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان 
های پول به دفتر رياست جمهوری ل و غيرمشروع بسته افشای گری نيويارک تايمز در مورد سپردن غيرمعمو

،  جهانی، موجب گرديدهۀتی داخل کشور و هم در عرصغوغای بزرگی را هم در فضای سياسی ـ تبليغا، ستانافغان
 خدشه دار ساخته  بار آورده و بيش از پيش غرورملی ما افغانها را رياست جمهوری افغانستانۀ ادارريزی برای آبرو
  صورت گرفت ـ توأم با خشکی دهان و لکنت زبان کهِ  ـجناب شمابر اعتراف صريح   بنا به گفته و پولها اين.است

  .پرداخته ميشد» و خيلی چيزهای ديگرروابط خوب « بمنظوراز جانب رژيم آخوندی ايران 
 شناخته ۀدست و ار و د، حواريونجمهوری دفتر رياست برخی افراد و حلقات منسوب بهدرين رسوايی آنچه مربوط به 

 نيست بلکه افشای ه ای، نه تنها چيز تاز اسالمی ايران در کشور ما ميگردد عوامل مافيايی ـ سياسی جمهوریۀشد
ترين اعجوبه مافيايی ـ سياسی زمان ما  مکررهمچو حقايق شرم آور حتی عرق جبين چهره های شاخص اين ديده درا

 صراحت تمام  متأسفانه اين جناب شما رئيس جمهور افغانستان بوديد که با ولی؛عث نگرديده و نخواهد گرديدرا نيز با
بيائيد از اين  «  افاده.  »، بيائيد از اين موضوع يک ماجرا درست نکنيدهمچنان از آنها پول خواهيم گرفت « :يد گفت

درين متن غير  ـ ولی  معروِفبسيار  طنزيک تلخی است که با تأسف ، حقيقت»موضوع يک ماجرا درست نکنيد 
پرده چنين  آنچه که در پشت مردم اعتقاد دارند.  تداعی مينمايد در اذهان رامروج در ميان مردم ماقابل تذکار ـ  

، مناسبات بين الدول ميان جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ايران را به ضرر منافع ملی ما معامالت
خيلی « اين  ،اند که رژيم آخوندی ايران» خيلی چيزهای ديگر « هماناکل و محتوی ميبخشد به اعتراف  جناب شمش

، مزد آن را پرداخته است و  بدست آوردهبرخی حلقات در اداره  رياست جمهوریرا با اجير نمودن » چيزهای ديگر
 از زبان جناب بی باوریمردم افغانستان متأسف اند که با. را خواهد پرداخت آن د آورد و مزددر آينده نيز بدست خواه

ه و از جناب دي سوال مطرح گرد در اذهان مردم افغانستان اين. »همچنان از آنها پول خواهيم گرفت«: شما شنيدند 
   :طلبند که شما پاسخ می

آنها بوده و در بدل آنچه بدست » خواهان« آخوندی ايران  که رژيماند» چيزها«، کدام »چيزهای ديگرخيلی «اين 
 و آنچه در آينده بدست می آورند کدام  اند پول پرداختهره شما بطور غير معمول و غير مشروع ه اداآورده اند ب

 . از جناب شما انتظار دارند هر افغان وطندوسترا پاسخ دقيق و درست آن؟  اين سوالی است کههد بودخوا» چيزها«
د اسنمتن يکی ازا در که معطوف نموده ی توجه مردم افغانستان را به خود  برخی مسايلزيرا در رابطه به سوال فوق

اده های منعکس شده درمتن اين اف. اسالمی ايران مطرح گرديده اندجمهوری کليدی استراتژيکِ  مدون سياست سازان 
نخستين  ، عراق تهيه گرديده و هشت سال قبل جنگ ايران وۀدر جريان سالهای ادام ، مؤيد آن اند که سند مذکورسند
 به تاريخ پنجم نوامبر را بار ديگر، آنرمن انالنجو اينک سايت وزين افغان   افشا» حزب فرقان«بوسيله سايت  بار

 حقايق زيادی در قبال سياست های افغانی جمهوری اسالمی ايران و اثرات عملی اين . نشر سپرده است  به٢٠١٠
 ک سياست خارجی ايران در قبال يکژيي ستراتۀدهند سياست ها وجود دارند که اعتبار اين سند را بمثابه سند سمت

  .، تائيد مينمايند تعداد کشور ها منجمله افغانستان
  

حال که به ياری خداوند و فداکاری امت قهرمان امام پس از چند قرن بار ديگر « :  اين سند آمده است که ۀدرمقدم
در تشيع وظيفه بس سنگين و بنابر رهنمود های رهبران عاليق، عشری در ايران به ظهور رسيده استحکومت اثنا

و اين را بايد بپذيريم که حکومت ما گذشته از حفظ استقالل کشور و خطير بعهده داريم که آن صدور انقالب است 
 اما با توجه به وضع . . ..س همه امور بايد قرار گيردو صدور انقالب در رأومت مذهبی است حقوق ملت يک حک

ويرانگر همراه  المللی صدور مستقيم انقالب غير ممکن و شايد هم با خطرات به اصطالح بينقوانين فعلی جهان و 
ر ما طی سه جلسه با آرای قريب به اتفاق شرکت کنندگان و اعضای ستاد يک برنامه پنجاه ساله به همين خاط. باشد

 همسايه صادر و اسالم هایين انقالب اسالمی را به همه کشورتا اکه شامل پنج برنامه ده ساله می باشد طراحی نموده 
  ... .را يکپارچه نمائيم 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

، سر بسياری از ناظران بدون هيچگونه درد ۀبرخالف عقيد که ما برای صدور انقالب طراحی نموده ايم ه ايبرنام
در اين راه  ه کپوليحتی .  قدرتمند جهان به ثمر خواهد رسيداز طرف دولت هایعکس العملی و يا  خونريزی 

  ».نخواهد بودثمر دون رف خواهد شد بمص
 مشخص شده و ،قرار گيرند» ريزینبدون هيچگونه درد سر و خو« در سند مذکور اهدافی که می بايد مورد حمله 

سنی و وهابی ما عبارتند از همسايگان « : درهمين سند ميخوانيم  . ی اين حمله نيز تعيين گرديده اندئيات چگونگزج
کشور تسلط بر اين ...  جنوبی خليج فارس ۀر نشين در حاشييهای ام تعداد کشورترکيه، عراق، افغانستان، پاکستان و

 نظر مورد» اسالم« نمودن » يک پارچه « و » تسلط«تاکيد روی  در سند مذکور با . »ها يعنی تسلط بر نيم جهان 
فقط تشيع را ...  دارد تا آنگاه که هرکس نام اسالم برخود « : است  نگاشته شده چنين،تدوين کنندگان سند مورد بحث

در سند ، جهت تعميل دستيابی به اهداف تعريف شده در کشورهای مورد نظر. »وان وارث راستين اسالم بشناسند بعن
های همسايه يک  بايد با همه کشور پنجاه ساله ابتدأۀجرای اين برنامما برای ا« : مورد بحث توصيه گرديده که 

 سر زيرا از پای درآوردن هزار دوست به اندازه يک دشمن درد  ر قرار نمائيماحترام متقابل بدوستی و ارتباط و 
 های سياسی ـ در، در سند توصيه ميگردد که ک»دوستی«  شيوه فوق الذکرمحيالنه با در نظرداشت اهداف و  . »ندارد

 اقتصادی ، همچنان گردانندگان چرخ فرهنگی و علمیهایکدرهای سياسی حاکم در قدرت دولتی ـ بخصوص کدر
   پروسه  اجير گردند و » تقديم هدايای گرانبهابا استفاده از دوستان و « ،  يعنی سرمايه دارانکشورهای مذکور

درين کشورها جابجا » مهاجر مخالف نظام«که تحت نام »مامور «، بوسيله اين اجيران وعده يی از ايرانيان»تسلط «
، خانه و اپارتمان و ايجاد شغل و امکانات زندگی برای ريد امالکباخ« شهر های بزرگ با. می شوند ، عملی گردد 

ر نمودن برقرای مراسم مذهبی و داي « با، و»همکيشان خود که در آن خانه ها سکنی دهند و جمعيت را باال ببرند 
   .، تحت کنترول قرارگيرند»مساجد و حسينيه ها

 به در عين حال مردم . فغانستان شواهد عينی زيادی دارند امردم افغانستان شاهد اند که تعميل  رهنمود های فوق در
 که مسئله معتقدات مذهبی بخشی از هموطنان عزيز تشيع ما و حقوق حقه آنان بمثابه افراد متساوی خوبی ميدانند

ا هم ظام آخوندی ايران بالحقوق جامعه افغانی را نبايد با محتويات سند متذکره و نيات سيطره خواهانه غرض آلود ن
، منجمله ، ورنه تجربه عملکرد استخبارات ايرانن يکی ازوسايل نفوذ و استيال استمذهب برای رژيم ايرا .خلط نمود

، استای منافع شان بکار گرفته شود نشان داده است که برای آنان نوکرو اجيری ضرورت است که در ردر افغانستان
است ،  ساکن عتقد و در کدام نقطۀ از کشور و به کدام دين و مذهب ماينکه اين نوکر و اجيربه کدام گروه اتنيکی متعلق

، خود چون سد استوار شيع وطنپرست افغان های اهل ت، که قبل از همه مردم ما باور دارند.نميتواند اهميت داشته باشد
در وطن  فع ملی ما استادگی نموده از مناانۀ ضد افغانی رژيم آخوندی ايران سيطره جويدر برابر تمايالت غرض آلود

ه و ماه ها قبل از نيويارک  دوکتور رمضان بشر دوست کيست که قبل از همهمه ميدانند.  دفاع نموده و مينمايند شان
 و بيشتر از همه عليه تمايالت ند را افشأ نمودی داده شدۀ مورد بحث پول ها، حقيقتت وطنپرستانه با شجاع،تايمز

  د؟ نان مبارزه نموده و مينماياستيال گرانه ضد افغانی دولت اير
       

  ! حامد کرزی رئيس جمهور افغانستانجاللتماب
است که قت  ما، مؤيد اين حقيکشوردور نه چندان  گذشتۀ عينیتجارب ،مورد بحثفوق الذکر افزون بر محتويات سند 

طراز قرون » میانقالب اسال« صدورارزشهای ايدولوژيک، سياسی و فرهنگی رهایترژيم آخوندی ايران تحت سا
أم با لجاجت و خيره سری  تو نفوذ استيال گرانه اش را،کاربرد ذخايرپطرو دالر دست داشته با ب ووسطايی خويش
، هدف قرار دادهظامی رژيم آخوندی را در افغانستان ن ه آن  تسلط بی قيد و شرط سياسی و و پيوست بگسترش داده

به اين منظور دستگاه های دپلوماتيک و استخباراتی جمهوری اسالمی . به تدريج تحکيم بخشيده است ذاری وگهسته 
درين زمينه در سند  . کشور ما را هدف قرار داده اند، فرهنگی و اجتماعی ساختار های سياسیه نفوذ در وظيفايران

درت که در اول ق.  استرداننده هر کشور و ملت فقط سه چيزما ميدانيم که نگهدارنده و گ« : مذکور چنين ميخوانيم 
، دوم علم و دانش که در انديشه علما و دانشمندان می باشد و سوم چرخش اقتصاد که در دست دستگاه حاکم قرار دارد

، بين عالمان و دولت مردان ايجاد نفاق بکنيم و در دستگاه حاکمان تزلزل باندازيم سرمايه داران است  و اگر ما بتوانيم
، بيشک موفقيت سرازيز کنيم... ا بسوی کشور خود ، سرمايه آنها رتفرق ساختهور را مسرمايه داران هرکش

با در نظرداشت وظايف . ».مهم را آز آنها سلب خواهيم نمودچشمگيری را بدست خواهيم آورد و اين سه مورد 
 خصمانه رژيم وذ اين پروسه را در افغانستان در استقامت نف مردم افغانستان از جناب شما توقع دارندمطروحه فوق

در های علمی و فرهنگی و در ميان تاجران و سرمايه داران افغانی متذکره در ميان کدر رهبری سياسی، در ميان ک
، بطور مستند کشورما، فرهنگی و اقتصادی ايران در  سياسیذ نفوق قرار داده نتايج آن را در گسترشمورد تدقي

  . کار و توجه جناب شما به آن معطوف ميگردد اينک بمثابه مشت نمونه خروار تذ.برسی نمائيد
و تحت ساترهای ناشی از جذبات » انقالب اسالمی«ايران در نخستين سالهای پيروزی رژيم جمهوری اسالمی 

عليه جمهوری دموکراتيک افغانستان که تازه » جهاد «قم را به مذهبی ، عده يی از تعليم ديدگان افغانی حوزه مذهبی



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

های نظامی با حمايت سياسی، نظامی و مالی آنان، توانست ساختار  تاسيس گرديده بود ، تشويق و ح د خ ابا پيروزی 
  . سياسی متعدی را وارد نبرد مسلحانه نمايد ـ

و به کمک دستگاه استخباراتی  پطرو دالر دست داشته  با استفاده ازرهبری جمهوری اسالمی ايرانافزون بر آن 
 از آن طريق شوروی آن وقت را جلب و رهبری نظامی و استخبارات  حلقات، توانست همکاری برخی ازخويش

 استخدام که در تداوم اين نفوذ همکاری مشترکنمايد  افغانستان نيز نفوذ و دولت،  هبری ح د خ ادر ردرسطح بلند ک
 ۀين حلقنخست. د داعهتوس در افغانستان ش راخويش را تامين و به اين وسيله اثرات» کمونيستی ـ جهادی«دگان افغانی ش

در کنگره   موقع ح د خ ادرين (  در سطح بلند رهبری حزب وطن شمسی ١٣٧٠، در سال اجيران گماشته شدۀ مذکور
شناسايی همان وقت و حکومت جمهوری افغانستان بوسيله ارگانهای امنيتی )  خود به حزب وطن مسما گرديده بوددوم

     که بعدها در همکاری با عوامل همين حلقه بود . ندت بدور انداخته شدقدراز گرديد که سردمدار اين حلقه اجير 
روسی ـ ايرانی ، سناريوی روسی ـ ايرانی را با کودتای » جهادی«بی در حاکميت دولتی و ظرفيت های . گی. کا 

د و بعد  عملی نمودن١٣٧١در حمل ،  ناکام ساختن عمليه صلح ملل متحد و بمنظوردولت برحال افغانستاننظامی عليه 
  تبديل»جهادی «ثر نظامی ـ سياسی در حاکميت، به نيروی مؤ١٣٧١ مجاهدين در ثور از انتقال قدرت دولتی به

، بلکه از مواضع منافع پاکستان در رقابت با ـ آنهم نه از مواضع ملی» طالبی « نظام وابستۀها اين بعد.گرديدند
و » نطالبا«بعد از سقوط . وابسته پرداختتحديد اين نيروی يد و تهدًا بهدمواضع جمهوری اسالمی ايران ـ بود که مجد

 پروسه ساختاری دولت جمهوری اسالمی می ايران با استفاده از سير، جمهوری اسالآغاز پروسه تحقق کنفرانس بن
ان  سياسی افغانست رهبریدر ک به نفوذ سياسی خود در ميان ،پ نمودن پطرودالر دست داشته خويش با پم،افغانستان

ابل که حتی پای جناب شما رئيس جمهور افغانستان ـ توأم با اعترافات غير قرسوايی اخير.  فزوده استبيش از پيش ا
اکنون با وضاحت تمام چهره های شناخته شده يی در دستگاه .  خود مؤيد اين نفوذ است،توقع شما ـ به آن کشانيده شد

 ، در قوای مسلح ورارگانهای حفاظت حقوق اتباعئ سااه قضايی و، در دستگ درکابينه، در پارلمان ،رياست جمهوری
گفته می شود با ند که  و تنظيم های سياسی کشور ديده می شودر رهبری احزاب والی های واليات و کدر ميان

، فارت حمايه و تمويل مالی ميگردند، از جانب اين س روابط نزديک داشتهکارمندان سفارت جمهوری اسالمی ايران
ايران در افغانستان عمل منافع ايران بطور علنی دفاع و برای تحکيم بيش از پيش سيطرۀ جمهوری اسالمی از 

فغانستان ، مصارف گزاف خارج از توان فردی به وسيله بعضی انتخابات اخير برای اعضای پارلمان ا. مينمايند
   .يد مينمايدکبار ديگر تائ بلند اين نفوذ را ي سطح، و نتايج اين انتخابات شناخته شدهکانديدان

     
  !جناب رئيس جمهور افغانستان 

 بخشی از ، با چنين علنيت و رسوايی آيا اين نفوذمردم افغانستان تشويش و از جناب شما توقع دارند تا روشن گردد که
برای  آينده در اند و در بدل بدست آوردن آنان پول داده  رژيم آخوندی ايران  نيست که» خيلی چيزهای ديگر« آن 

  ؟       هم خواهند دادبازگسترش آن 
، مؤيد آنست که دومين عرصه مورد توجه ستراتيژی سيطره جويانه رژيم محتوی منعکس شده سند مورد بحث

ن را در  پايه های فرهنگی سيطره شااری بر آن تالش دارندبا نفوذ و اثرگذ ، هستی معنوی مردم ما بوده کهندیآخو
 که عوامل استخبارات ستاز اين جهت ا. حکيم نمايندو بسوی حاکميت کامل شان تبخشيده  رشمادر وطن ما  گست

 علمی پوهنتون کابل، کدر هایدرکعده يی از ته های افغانی آنان پوهنتون های افغانستان بخصوص شامايران و گ
، کارمندان رسانه و فرهنگکدر های ادارات اطالعات عده يی از، ر مراکز علمی تحقيقاتی، معلمين مکاتبئهای سا

در همين راستاست که گفته می شود عده . قرار داده اندهای گروهی  همچنان شعرا و نويسندگان افغانستان را هدف 
ی  برخی از شخصيت هاـ در داخل و خارج کشور ـ افغانی ، انجمن های علمی و فرهنگی ی دستگاه های نشراتيی از
هنگ قرون  بطور علنی  فر، بنابرين رژيم آخوندی تمويل مالی گرديدهنب از جا، فرهنگی و مذهبی کشورعلمی

، اصطالحات ايرانی نا آشنا و بيگانه با زبان و ادبيات فارسی ايرانی زبان فارسیتکلم ، وسطايی آخوندی ـ ايرانی
، به نفاق هتان بخصوص زبان پشتو ترويج نمودر زبان های مروج افغانسئرا توآم با دامن زدن خصومت با سادری 

 ملی افغانی را زير ، هويت خصومتِ ثار تحقيقاتی شان با تبارز آشکاردر نشرات و آ. غانها دامن ميزنندملی ميان اف
افتخارات تاريخی . ، هويت تاريخی ـ ادبی زبان دری را نفی مينمايندفغانستان را نام جعلی می خوانندا. سوال می برند

، افتراق افغان و افغانستانی را نی ـ اين نام جعلی فارس تاريخی ـ منسوب ميدارندوسرزمين آبايی ما را به ايران کن
تراشيده و ترويج مينمايند و حتی برخی محصلين بعضی پوهنتونهای کشور را به مظاهراتی ميکشانند که دفاع از 

  .ر ميدهندايران راعلنی شعارژيم آخوندی 
، اثر گذاری فيت و قاچاقی ايران به افغانستانرود کاالهای کم کي، و از کنترول ايران بر بازارافغانینفوذ خارج

آقای رمضان بشردوست طی مصاحبه با افغان ـ ( جمهوری اسالمی ايران بر محتوی برخی فيصله های شورای ملی 
 سه در پارلمان افغانستان در طول« : جرمن انالين ـ که همين اکنون نيزدر آن سايت موجود است ـ افشا نموده اند 

ت و هر شش آن به نفع ايران ، از ده تا کنوانسيون شش تايش با ايران اسا ده تا کنواسيون را تصويب کرديمسال م



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

، نفوذ مشهود و علنی جمهوری اسالمی ايران در واليات افغانی همسرحد با ايران بخصوص واليت هرات و )»است 
  .يخته اندردم افغانستان را بر انگهمه مسايلی اند که تشويش م... 

  
  !جناب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان 

رارگانهای دولتی ئ را با وضوح تمام احساس مينمايند، در حاليکه می بينند حکومت و سامردم افغانستان اين همه
 متعهد به حفظ و  با قيد سوگند اداره رياست جمهوری ـ که،س آن همهأل حراست از منافع ملی افغانستان و در رؤومس
، بلکه بحيث ناظر زمينه ساز نه تنها سکوت اختيار نموده ،اع از منافع و نواميس ملی است ـ در برابر اين همهدف

 که اين حالت  معتقد گردندددارنکنيد که مردم افغانستان حق جناب شما فکر نمياين ملحوظ ب.  نموده ومينمايداغماض
آن عتراف شده است که رژيم جمهوری ايران در بدل ا» خيلی چيزهای ديگر«  بخشی از آن ، نيزسکوت و اغماض

؛ ولی مردم افغانستان توقع دارند قبل از همه و در پول پرداخته و خواهد پرداخت؟ پاسخ شما در زمينه هرچه باشد
زيرا آنچه امروز .  جمهوری اسالمی ايران تصفيه گردداقدام نخست بايد دفتر رياست جمهوری از عوامل نفوذی

لهای فردای کشور را  شاهد و تاريخ افغانستان آن را جاودانه ثبت صفحات خويش نموده و قضاوت نسميکنيم مردم
  .برمی انگيزد

  
   قدرت و امکان عطا فرمايد)ج(                                                                                                  خداوند

                                                                                           آمين يا رب العالمين                      
  

     
          
        

 


