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 خان جمالآقای محترم مکثی بر نوشتۀ 
 

 تواقعی با را خود فکر اولا  احساسات از خارج باید بلکه زد،حرف  دیگران آمد خوش و کالم زیبایی خاطره ب نباید
 تاندوس و ما خود ضرر به که ولو نمود، بیان هستند، که طوری آن ملحوظات بدون بیباکانه، را حقایق و نمود، منطبق

 شود. تمام هم ما
 باره هر در. گیرد می قرار جدال در خود وجدان با آن غیر در باشد، صادق خود با باید آدم که ست،معنی ا بدان این
 مادهآ و حاضر نباید را چیزی هیچ و بگذاریم الؤس عالمت مسئله و امر هر برابر در باید بزنیم، حرف خواهیم می که

 .ستا روآ وعته نمودن تکرار مکرراا  را دیگران های جویده بپذیریم،
 

 جمعیت با ربانی اش، اسالمی حزب با گلبدین نظارش، شورای با مسعود شاه احمد که ام، نکرده ادعا هیچگاه من
 خون به شان دست ها افغان مثابهه ب....  و وحدتش حزب با خلیلی و مزاری اش، اسالمی اتحاد با سیاف اش، اسالمی

 ت،سا لوحی ساده جانبی از اگر پنداشتن خارجی حامی بدون را جنایتکاران و وحوش این منتها . نیست آلوده ما مردم
 یم ارادیت خود و استقالل به بزرگ توهین خود امر این که است، پنداشتن مستقل موجودات را اینان دیگر جانب از

 شروع در شان پاکستانی عوامل و ها امریکایی چرا که اید، داده قرار پرسش مورد را تان خود گاهی شما آیا. باشد
 چرا داد؟ پاکستان خاک در داشتن رسمیت اجازۀ را جهادى های تنظیم فقط ما ملت شوروی ضد مقاومت جنگ

 در و بگیرند را جانی های باند این عضویت کارت تا کردند، می مجبور را افغان مبارزین و مجاهدین و مهاجرین
 ادهد اجازه کرده، مسلح را ها باند این چرا گرفتند؟ می قرار شکنجه و اذیت مورد پاکستان لیسوپ جانب از آن غیر

 هۀد در شما آیا. نمایند ترور بودند، مقاومت جنبش و جهاد ساختن مستقل فکر در که را مهاجری های افغان تا بوند،
 های ادیهاتح ساختن به دست پشاور در افغان روشنفکران غیره و داکتران ،معلمین که ،بودید پاکستان در میالدی ۰5

 روزی چند هنوز اما نمایند، خدمت وطن مجاهدین و مهاجرین و آینده های نسل به تا زدند،...  و داکتران استادان،
 .نمودند ترور را ها اتحادیه این اعضای که بود، نگذشته

   

 نروش شان بنیادگرای عوامل وسیلۀه ب ها امریکایی چرا که است، کرده خطور اصالا  شما فکره ب گاهی آیا 
 در امریکا متحدۀ ایالت اردوی اینکه داشتند؟ می نگه دور ما قهرمان ملت مقاومت جنگ بدنۀ از را فکران
 امتحدۀ امریک ایالت استخبارات نداشتن دست بر دلیل را این و نداشت حضور کابل در تنظیمی های جنگ

 . باشد ناشیانه ها خیلی و شده ناشی آدمی بودن مبتدی نهایت از باید دانستن ها جنگ این در
 جعهفا آن از رفت برون برای کویته شهر در کنفرانسی تنظیمی های جنگ زمان در که دارید، اطالع شما آیا 

 مدصداکتر  آقای مرحوم ما کشور مفتخر و ملی و نترس مدار سیاست و روکراتیب دانشمند،. شد تشکیل
 در را خود موجودیت دلیل ها بعضی مانند یا و بهراسد آنکه بدون او. بود ورزیده شرکت جلسه آن در حامد
 می ادهد قرار مخاطب را پشاور مقیم افغانستان مسایل برای امریکا سفیر بداند، امریکایی جنایتکاران گرو

 قادرید، شما الی و بیابد خاتمه افغانستان در داخلی های جنگ که خواهید، نمی ها امریکایی شما که گوید،
 وادم صدور مانع نموده لطف و بیائید پس. ریدبگی را افغانستان به جات عراده سوختی مواد صدور جلو که

 جنایتکاران که بود، خواهد قادر تنها نه ما ملت که دید، خواهید باز شوید، ما کشور به جات عراده سوخت
 ودخ کشور برای را ای شایسته و ملی رهبری بلکه برانند، چوب و خالی دستان با افغانستان از را جنگی

 فیرس. نیست افغانستان در جنگ پایان خواهان شما دولت که گویم، می من خاطر این به. نمایند تعیین نیز
داکتر صمد  آقای و کشد می رخشه ب را جهادى های تنظیم قدرت و نموده متهم جسارت به را او امریکا

 راچ ترسم نمی من ولی دارید، را غیره و گلبدین ربانی، شما بلی که کند، می تائید ءاستهزا روی از حامد
 . است نمانده باقی چیزی یزن عمرم از که

 

 دادند؟ن راه دیگر افغانستان به مربوط جلسات در را حامد صمدداکتر  آقای چرا که بگوئید، توانید می خان جمال آقای
 مقصرین تا داشت، قرار باید ملی موضع در او مانند و داشت باید را حامدصمد  آقای علمیت و جرئت وجدان، راستی
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 می کرده لفوک و راضی خود از انسان هر را او پالن بجای خر زدن جسارت الی و داد قرار حمله مورد را اصلی
 .تواند
 بزرگ لقابا و دولتي بلند هاي منصب با و دارند حضور كرزي اداره در درگیر هاي طرف همۀ»: گوئید می که این

  ،«شدند تحمیل مردم بر پیامبري
 کافی ار تان بینتیز چشمان هم یا و نداشتید حضور کابل در یا ها امریکایی آمدن ابتدای در شما که کنم، می فکر من
 . بودید نگذاشته باز

 همین هب برسانند، شان اعمال سزای به را جنگی جنایتکاران تا اند، آمده ها امریکایی که کردند، فکر سالران تفنگ
 آنها و گرفته را آنها فرار جلو شان امریکایی نعمتان ولی منتها بودند، فرار آمادۀ و بسته را شان بسترۀ و بار خاطر

 . نمودند جابجا دولتی مهم های پست در را
 

  یفشر مزار به کرد، طرف بر بلخ ولیت از را نور محمد عطا کرزی وقتیکه  نبود امریکایی هولبروکآیا 
 ؟گفت تبریک او به کرزی ضد بر ولیت دررا  شنماند و رفته

  ؟کردند ریجلوگی بشر حقوق کمیتۀ توسط جنگی جنایتکاران لیست نشر از که بودند،ن ها امریکاییاین آیا  و  
 

دست ه ب را جنگی جنایتکاران محکومیت اسناد کافی حد به ها غربی باید بسیار ساده و خوش باور باشیم که ندانیم،
 . دارند
 شرکت ستندم های فلم از وبییوت که ،... و هالل الدین قطب سیاف، عبدهللا، عبدهللا شدن کاندید که کنید، نمی فکر شما
  نیست؟ دیموکراسی به بزرگ بسیار اهانت است، پر کابل در تنظیمی جنایات در شان

 یهتنب باید ما براي دهیم، برائت را آنها عمال و مالمت را ها خارجي نباید ما» که نویسید، می شما وقتی است روشن
 یم محکوم را نتیجه بلکه ید،چسپ نمی العلل علت به شما که ست،معنی ا بدان ،«باشد شتهدا اولویت خارجي عمال

 . کوبید می پالنش به خر بجای همان نمائید،
 را ماش شرکا و کرزی بجای که باشد، دلیل این به نخواسته خدای ها امریکایی با شما مخالفت که کنم، نمی فکر من
 چیست؟ مورد در شما نظر. گردید آنها به تر شایسته خدمت مورد شما تا نمایند، نصب قدرت اریکۀ به

 

 دولت به را كننده كمك هاي كشور دولتي، اداره در گسترده فساد موجودیت» که نگارید، می دیگر جای در شما
 . برسانند مصرف به را آن شان خود تا نمود مجبور را آنها و ساخته اعتماد بي افغانستان

 

 محو ايبر تا گذاشت را شرائطي فاسد اداره بر شده تعهد هاي پول مقابل در كننده كمك هاي كشور توكیو کنفرانس در
 ولي» که دادید، می ادامه باید ینجاا در. «نماید عملي اقدامات خوب داري حكومت إیجاد و شفافیت إیجاد فساد،

 که را تعمیراتی و مکاتب افغانستان به رسیده های پول با و نداشتند کافیتجربۀ  و علمیت ها خارجی که..« افسوس
 بخصوص غربی کشور های به اشتباهاا  آنرا های پول و ساختند دالر هزار 4۵5 به شد، می ساخته دالر هزار 34 به باید

 می جرائ ما کشور در را...  و زراعت صنعت، رسیده های پول با الی و نداشتند تجربه آنها. دادند انتقال امریکا
 حاضر عامه فواید وزارت شد، می ساخته قندهار کابل سرک وقتی دارید، اطالع شما خان جمال آقای نمی دانم. کردند
 نمی شما نه که گفتند، فساد مخالف های امریکایی. بسازد افغانی هزار صد 3 حدود قیمت به آنرا مترکیلو هر بود،

 افغانی لک 41 به متر کیلو هر را متذکره سرک آنها. گیریم می بعهده را کار این ما بسازید، کیفیت با سرک توانید
 به متر کیلو هر در افغانی لک 1۱ و فروختند ها ترک به هزار صد 1 کیلومتری فی را قرارداد و کردند داد قرار
 ولط که دهم، می نقل شما برای فقط من و نمائید محاسبه بهتر توانید می شما را شده سرقت پول مجموعۀ) زدند جیب

 .فروختند کمتر پول به افغانی شرکت به را سرک هم ها ترک و( باشد می کیلومتر ۵55 حدود قندهار کابل سرک
 

 جزابیت داراي دارد، شباهت روشن بلقیس و جویا ماللي موقف به بیشتر شما موقف: »نویسید می اینکه مورد در
 اعضاي چون خانم دو این. است ارزش بي د،نتوان نمي آورده بدیل چون ولي كنند مي انتقاد را جوانب همه چون است

  ،«نندك برازا آشکار بطور توانند نمي كهاست،  افغانستان در شعله كامیابي آنها بدیل باشند، مي( راوا) شعله حزب
 

 می که من. گیرید می عوض خود کاکای با دیدید، که را سفیدی لنگوته هر» مردم لمت بر بنا نیز شما که ،بگوییم باید
 یرپذ نا انکار حقایق که را کسی هر هم آنها که زیرا دارد، شباهت...  و قانونی سیاف، موقف به هم شما موقف بینم،

 اشم برعکس من. زنند می...  و ای شعله برچسب بکوبد، را شان امریکایی نعمتان ولی و آنها خود نموده، ابراز را
 نجنایتکارا ریش زیر در کشور داخل در که شان، هراس بی مبارزات به زنان، شیر آن با اختالف داشتن الرغم علی
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 ماش مانند که نیستم، هم وسطایی قرون ماورای دیکتاتور من و  گذارم می ارج کنند، می افشاء را شان جنایات جنگی
 های انهخ نظار شورای مانند و است هندو اینکه بخاطر را یکی باشم، کرده پیشه را عقائد تفتیش دیگر های بعضی و

 اطربخ را دیگری. بپوشانم آنها به نارنجی لباس طالبان مانند و نمایم تجاوز شان دختران به و نمایم غصب را شان
 نموده امع قتل افشار و چنداول در سیاف اتحاد و عبدهللا عبدهللا اسالمی جمعیت و نظار شورای مانند است، شیعه اینکه

 ور حمله...  و ای شعله نامه ب دارد، چپی عقائد اینکه بخاطر دیگری به بالخره و . نمایم تجاوز شان ناموس به و
 . گردم
 طالحاص به عقاید داشتن بخاطر نه ها پرچمی و ها خلقی که کند، می حکم دیموکراسی الفبای اصول که د،یدان می شما
 طلبانۀ استقالل و ملی مبارزات ریختأ به اگر شما. باشند یم محکوم شدند، مرتکب که جنایاتی برای بلکه شان، چپی
 که است، مامپریالیز و استعمار این که ببرید، پی که شد، می نمائید، مراجعه مامپریالیز و استعمار ستم تحت یها ملت
 . سازد می مجبور مخفی مبارزات به را مردم
 به که را، مخفی های گروه اسم حتماا  است، چنین اگر ؟اید کرده مرور را ما خود کشور استقالل ریختأ شما مگر

 . اید شنیده بودند، مشغول انگلیسی ضد مبارزات
ه ب هبلک نیست، جرم...  و مذهبی سیاسی، عقاید داشتن که زیرا ندارم، کار و سر کشور در گروهی هیچ عقاید به من
 .است جرم بشری ضد جنایات...  و مذهبی سیاسی، عقاید نام
 
  حرمت با
 

 پایان
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

