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 11/11/3113                                                                                                احسان هللا مایار
 

 افغان سرنوشت ملت بیجا باازیهای ب
 
 

 با متن ایکه از نظر میگذرانید نامه ای  روز قبل چند 
 . برایم رسید

سال شومیکه وطنم را با خانوادۀ  ،1711ز ماه سپتمبرا
  روز شماری نموده ام کدام کوچکم ترک کرده ام تا امروز

 و با افتخار کامل، مانندروز باز در آغوش خاکم برمیگردم 
 ". من افغانم و از افغانستان" گذشته ها میگویم

گرچه به روی روز با وجودیکه خودم تابعیت آلمان و 
 اعضای خانواده  ام از ایاالت متحده را داریم، اگر کسی 

 لیک نواسه ! ؟ جواب میدهم افغان سوال کند از کجا هستی
 .هایم جواب دیگری دارند

 که بایست نهفته است ه ایباال یک فلسفدر چند سطر 
 .درباره تعمق نمود

 روی سندیکه بدست دارد بدون ازاینکه دستبنده 
شما انسانهائیکه در حیطۀ " میتواند بگویددامن کذب زند  به

 زندگی میکنید، خود دانید و پیدا کردن راه افغانستان 
 افغانهائیکه در آن خاک زندگی میکنند و " زندگی تان

زندگی من پیوندی اسلوب با " ادعا کنند به حق میتوانند
 ".آرامت بنشین و مارا آرام بگذار یمریکانداری، در ا

ا وجود آنهم چرا با باما  ،آنرا رد کندتوان صحبت شده که هیچ فردی نمیی ئواقعیتهااز بینیم که در جمالت باال می 
و بگذارید در زندگی با شماها در  را فراموش نکنیدافغان هستیم و ما که ماو میگوئیم نیم جزع وفزع دست و پا میز

  .ار داشته باشیمکآنجا سرو
و بیم آن میرود که مانند ملیونها انسانیکه در کشورهای احساس میکنم ناراحتی ذهنم در نوشتن چند سطر باال با 

رند من هم هویت افغانی جهان بهر نحوی که بوده و است مهاجر شده اند و خودرا جزء همان جامعه میشما مختلف
 .خودرا از دست بدهم

که قرار است به روز  "مشورتی ۀجرگ هلوی "جهت شمول درهر راهی که آمد دعوت نامه ای باسمم از کالم لص خ
خاطر رد وازاینکه هنوز هم نزد کسانیکه در افغانستان زندگی میکنند  .رسیدبرایم  عقرب در کابل دائر گردد  31

 .احساس خورسندی نمودمبگونه ای بنام افغان یاد میشویم شان 
. استاز کجا سر زده این لویه جرگۀ مشورتی  خدا داناستکه و نزد خود فکر کردم متوجه شدم غور از لحظۀ بعد 
تا زمانیکه آقای  ،با تعیین سرنوشت ملت ما سروکار دارداسی ایکه ه جرگه بمعنی بلندترین سازمان سیمن لوینزد 

وزن  ر مملکت ما دنکبت سی و چند سال اخیردر این ما ا .دیگر مفهومی نداشت ،ت رسانیده شدهکرزی به قدر
مأنوس مارا همان نامد که به ذوقش برابر  ارزش و هر و هر آنچه حاکم وقت خواهد همان کند ر یافتهیارزش ها تغی

 .یدآ
مایان را بی وطن ساخت، نظام ، آن کتله ایکه بنام افغانکتلۀ خاک فروش نظام  سقوط شاهد هستند که بعد از افغانها 

که از بوی پشتون " لویه جرگه" آن وقت حتی از اسم دومین رئیس جمهور  .بو قلمونیکه بنام جهادیان بقدرت رسیدند
ریاست کرسی  شورا نمود و با ارادۀ مدعوین آن مبدل " قدعشورای حل و" رت داشت، جرگۀ عنعنوی مارا به نف

 .با طنازی خاص بعهده گرفتجمهوری ساخت پاکستانیهارا 
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"  افغان جرمن آنالین "از نظر حوانندگان گرامی پورتال  نکی را جوابی دادم که ارا نکشد دعوتنامۀ باالازبدرسخن 
   :میگزرانم

 
  

Ehssanullah Mayar                                                               39/1/1373(11/11/ 
3113) 
11339 Oldtowne Place  
Ashburn,VA.31111 
 

 جناب محترم شاغلی حکیمی، سفیر 
 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 در ایاالت متحدۀ امریکا
 

شمارا جهت اشتراک در لویه جرگۀ مشورتی که قرار است به  1373عقرب  33وصول دعوت نامۀ مورخ 
 .عقرب در شهر کابل انعقاد یابد با امتننان اطمینان میدهم 31تاریخ 

تا جائیکه معلومات دارم اجندای اجالس در محور یک موضوع حیاتی ای کشور، امضای پیمان امنیتی با 
این پروسه با مقامات  انکارگردان یکی ازشما بحیث صاحب این قلم مطلع است که جناب . امریکا، می چرخد

از آغاز وارد بوده و تا حدودی در چوکات صالحیت در اکمال آن به نفع افغانستان و ملت آن دست امریکائی 
 .یازیده اید

نظر به تجاربیکه در طول زندگی اندوخته ام گفته میتوانم که درجهان، خاصتاَ در کشور هائیکه ! برادر محترم 
، شخص اول بگونه ای فعال ما یشاء بوده و در مواردیکه یاد میشود "جهان سوم و ممالک رو بانکشاف" م بنا

 ".آن کند که خود خواهد"  :خواسته باشد بدون کدام استشاره ای
آقای کرزی نظر به اعتمادیکه به شخص وی مجری شده و زمام امور کشور به وی تفویض گردیده است، تا 

لویه جرگۀ " وانم تشخیص نمایم به انعقاد چنین اجالسی که آنهم خالف تعامل تاریخی بنام جائیکه بنده میت
 .دستآویزی ضرورت ندارد ویاد میشود، ازهیچ رهگذری " مشورتی

در طول تاریخ بارها شاهد بوده ایم که بعضی از رهبران کشور به نام خیر ملت و خیر وطن مرتکب اشتباهاتی 
ن از امکان بعید بوده  و صدمۀ آن بغیر از خودش و همدستانش باالی ملت رعدآسا گردیده اند که اصالح آ

 .نزول نموده است
با تأسف اذعان مینمایم، اگر در پشت پرده چیزی نهفته نباشد، اجالس پیهم چنین جرگه ها از شکل و ماهیت 

 . عنعنوی آن عدول نموده و از حیثیت آن میکاهد
میالدی بنیاد یک نظام بزرگ شاهی افغانستان تحت رهبری  1111ستان در سال بینید درتاریخ ثبت شدۀ افغان

لیک علی این حال، مشخص . احمدشاه بابا گذاشته شد که مایحصل آن به یک امپراطوری عظیم منجر گردید
، کدام فیصلۀ دهنمیدانم بکدام تعداد لویه جرگه ها تدویر گردی ،تا امروز 1711میتوان گفت بعد از سال نامیمون 

امروز ملت ما وحدت خودرا از دست داده و  ؟لویه جرگۀ وقت از درد و رنج بیسرحد ملت افغان کاسته است
که عمداَ در تشدید تفرقه بین ملت بیچاره و محروم افغان شب و روز در تالش در نظام حاکم هستند کسانی 

 . هستند
با مصرف آن که  نفری 3911در پایان میخواهم به عرض رسانم که این حقیر ایماناَ معتقد است که این اجالس 

 . میگردد بیجا بوده و به ملت افغان نفعی بار اورده نمیتواندتمویل ازجیب بیگانه 
انند یک مرد آقای کرزی هزینۀ این اجالس را به خانواده های فقیر و گرسنۀ افغان اختصاص دهد و خودش م

که پیمان امنیتی را بنام ملت افغان امضاء کند، زیرا بدون این پشتیبانی نظامی و اقتصادی امریکا در کشور، 
در غیر آن  دستآورد یازده سالۀ امروزی به  و میکندرا ن بنام رهبر آینده افغانستان تضمین به کرسی نشاند

 .خاک مبدل خواهد شد
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یم که قبول کنیم این لویه جرگۀ مشورتی با اکثریت کامل تصمیم میگیرند و به در اخیر میخواهم یادآوری نما
کی گفته میتواند وکدام عقل سلیم پذیرفته میتواند که  ،آقای کرزی مشوره میدهند که این معاهده را امضاء نکند

   آقای کرزی این مشوره را به کرسی نشاند؟
های نظامی امریکا در افغانستان مدتها قبل نوشته ام که در من اندیشه های سیاسی خویش را در قبال پایگاه 

 با احترامات فایقه . رسانه ها پخش گردیده است و اینک بمنظور ثبت در یادداشتهای مقام محترم تقدیم مینمایم
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