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 به مناسبت ده سال همکاری قلمی با پورتال وزین افغان جرمن آنالین
 

اولین نالین اکنون ده سال می گذرد. آپورتال وزین افغان جرمن  بااینجانب  آغاز همکاری قلمیاز 
عنوانی رئیس جمهور حامد  2007ای بود که بتاریخ اول جوالی نامۀ سرگشاده همانا  از این قلمنوشته 

. ه بودخدمت شان تقدیم گردید نگارش یافته و رسما   صفحه 12پیرامون اوضاع آنوقت کشور در کرزی

( درج  است، جا  1با نشر مجدد آن نامه که در آرشیف نویسندگان پورتال تحت نام اینجانب با شماره )

در اثر مساعی شباروزی این پورتال وزین ابراز امتنان کنم که متعهد دارد تا بدینوسیله از گردانندگان 
عنوان  420به بیش از طی این مدت که اکنون شمار آن  ننوشته های بعدی م زمینه نشرشان 

 .ه استدگردیمیرسند، فراهم 

ده سال میگذرد، ولی هنوزهم محتوای آن با بسا حاالت جاری کشور وفق  ۀ مذکوربا آنکه از نشر نام
به  با اختصار نامهن آۀ در مقدمدلچسپی نخواهد بود.  دارد و مطالعه آن برای عالقمندان  خالی از

عمق که  گذاشتهبه نمایش در آنوقت تصویری از وضع بحران زای کشور را  و نکاتی اشاره گردیده
. نکرده و حتی در بعضی موارد کسب شدت نموده استدرطول یک دهه چندان تغییری تاهنوزهم آن 

شور رو به بحران میرود، علل و شکیل میدهد که چرا کاصلی نامه را پاسخ به دو سؤالی ت محتوای
  چگونه میتوان کشور را از این مصیبت نجات داد؟ چیست وعوامل آن 

به آدرس دفتر ریاست ذریعه پوسته در همان روزها ن نامه را آقابل یادآوری میدانم که سه کاپی اول 
به جناب آقای سید طیب جواد ـ آنوقت سفیر کابل فرستادم و سه کاپی دیگر را به افغانستان  یجمهور

کبیر افغانستان در واشنگتن ارسال داشتم که یکی برای مطالعه خود شان، دیگری برای آرشیف 
بوسیلۀ سفارت  به امید آنکهسفارت و سومی در یک پاکت خاص عنوانی رئیس جمهور کرزی 

ای کرزی برای یک سفر رسمی به ه شود. از تصادف که همان روزها آقرسانیدافغانستان به ایشان 
 لطف کرده  آنسفیرکبیر آقای جواد  تاو بنا  این چانس میسر گردید  ندایاالت متحده تشریف آورده بود

 د. نشخصا  به ایشان تقدیم ک را حینیکه رئیس جمهور کرزی پس از ختم سفر بوطن برگشت میکرد،

به مرسل آن به آن دفتر وصول نامه ها  طبق معمول دفتر ریاست جمهوری وظیفه دارد تا اقال  از
، چنان بی اثر و بی دبونظر یک هموطن دربارۀ کشورش حاوی با تأسف این نامه که  .اطمینان دهد

 ارزش تلقی گردید که گویا سربسته به زباله دانی انداخته شده باشد. 

 از خوش هستم دادم وبه حیث یک فرد از افراد وطن وظیفۀ خود را انجام نامه بهرحال با نوشتن آن 
به تعداد زیاد تکثیر و تا حد ممکن به آدرس هموطنان عزیز ارسال و نیز در ت آنوقدررا  نامه نکه آ

رض غافغان جرمن آنالین به پورتال  را بهو یک کاپی آن  کرده بودمبرای دوستان شخصا  توزیع 
این پورتال اینک برای تداعی خاطر و به مناسبت ده سال همکاری قلمی خود با  نشر فرستادم که

 به لینک ذیل کلیک کنید(برای مطالعه متن مکمل آن ) وزین به باز نشرآن در لینک ذیل اقدام میدارم.

 افغانستان نامه سرگشاده عنوانی جاللتمآب محترم جناب آقای حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسالمی
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