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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 60/12/2612                  سید رحمن غوبندی
 

 به توجه جناب ایمیل خان فیضی
 سخنگوی رئیس جمهور کرزی 

 

 دهد نمی اجازه وزیری هیچ به صاحب کرزی) شما گفته   به نظر که خواندم ما هموطنان انترنتی های سایت در  بنده
 (.کند امضاء را امریکا با امنیتی قرارداد که

می  همه از بهتر زیرا. ندارید اعتقاد اید گفته آنچه به خود شما که استم متیقن فیصد صد من صاحب فیضی ښاغلی
 وزرای  قانونی، و نورمال دولت یک تا ماند، می سهامی شرکت به بیشتر کرزی محترم جناب حکومت که دانید
 نهی و امر به پس بینند، می سهیم را خود صاحب کرزی خود اندازه   به شرکت این در صاحب کرزی محترم کابینه  
 . کنند نمی هم اعتنایی چندان جمهور رئیس جناب

 

 زیاد کرزی محترم جناب عالقه   و ذوق بناء   گرفته شکل گرایی مصلحت اساس به کابینه این چون دیگر طرف از
 .باشد می جهانی قهرمان منفی مسایل در افغانستان سبب همین از. ندارد کننده تعیین نقش

 ! صاحب فیضی محترم ښاغلی
 

 از را پول اینقدر تو که نتواند پرسیده او از اقل ال. باشد نداشته را والی یک تبدیلی صالحیت کهجمهور  رئیس ببینید
 به لطفا   ندارید باور اگر. بدهد را قرارداد نکردن امضاء امر وزیر یک به می تواند چطور بدست آوردی؟ کجا

 .میگرم پس را خود حرف من توانست اگر. کنند تبدیل پروان به بلخ از را نور عطای که بگوئید جمهور رئیس
 !صاحب فیضی جناب

 .نمود عام قتل را همه و نکرد رحم خاص قوم یک بزرگ و خورد بر ارزگان در شجاعی بنام شخصی 
 گریست؟ وحشت این قربانیان برای کرزی جناب آیا   
 نمایند؟ احضار و جلب را نامبرده که داد امر ملی امنیت دفاع، داخله، وزارت به آیا . 
 از بدتر عذر است خبر بی اگر. خندید می صاحب کرزی ریش بر شان معاون خانه   مهمان در شجاعی حالیکه در

 فاسد دستگاه ولی رسیده قتل به بهشتی آدمکش خانواده   بدست بامیان در شکیال که دانند می مردم تمام چنان هم گناه،
 اجراء را شان امر کسی یا و ندارد خبر همیشه مثل صاحب کرزی جناب و شنود نمی را بضاعت بی وارثین حرف
 .کند نمی پوست هم ُملی کسی صاحب کرزی جناب امر به که می دانید لهذا. کنند نمی

 

 که است افتاده اتفاق ما کشور در زیادی حوادث حاال تا نیست جبران و قبول قابل وجه هیج به انسان یک شدن کشته
 بازماندگان به صرف صاحب کرزی اند، کرده تبدیل ماتم به را ها عروسی .اند شده مرتکب طالبان را شان اکثر
 .است خواسته جمیل صبر
 شدن کشته ولی!!  کنم؟ نمی صلح داد قرار جنایتکاران با من هستند کاران جنایت طالبان که  است؟ گفته حاال تا آیا

 .نمی کند امضاء را امنیتی قرارداد داده، قرار بهانه ها امریکایی بدست را نفر یک
 ! ښاغلی محترم فیضی صاحب

امریکا  ۀایاالت متحدبا امریکا داشت و اکنون هم  یطوریکه به جناب شما معلوم است پاکستان قبال  هم، پیمان های
اضافه از صد میلون دالر به اردوی پاکستان کمک بالعوض نمود، پس میتواند این پیمان را با صرف چند روز پیش 

 مورد حمله قرار می را( 1)آنها عقد کند و اگر امروز چند راکتی به سوی کنر فیر می کند فردا به خاطر آرام متک 
 .دهد

 

 :دارد هدف دو نکردن، امضاء از صاحب کرزی
  شود مملکت آینده جمهور رئیس وی نظر مورد فرد تا بقبوالند امریکا باالی که آن ترین مهم . 
 نکند خطاب وطنفروش را او کسی آینده در اینکه دوم . 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/r_ghurbandi_ba_jawab_faizi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/r_ghurbandi_ba_jawab_faizi.pdf
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دولی که همین گفتند می کارمل ببرک به مردم دوم مورد در خورد نمی را شان فریب دیگر امریکا اول مورد در
 . کند می کفایت آورد کابل به سرخ عساکر را تان
 برای. کنند می خطاب خائن را ایشان نمودن، امضاء با و امضاء بی خواهند، نمی را کرزی جناب که مردمی آنعده
 هر را قرارداد که است بهتر پس است شده دیده ارزگان در امریکا های کومندو با که کند می کفایت همینقدر شان
 .کند امضاء زودتر چه
 کرزی برای و اند نکرده فراموش را حکمروایی طالبان تنظیم ها و زمان 06سال های  وحشت هنوز که مردم اکثر
 می گردند آنها خوشنودی باعث استند قایل اعتبار هنوز

 

کابل  هازده نفر انجامید تقریبا  یک هفتواصله بر گزاری لویه جرگه به قتل دو قرار اخبار ! محترم ایمل خان فیضی
جان  .حدود چهل میلون دالر خرج برداشتاین لویه جرگه به مردم بی بضاعت افغانستان . به زندان آزاد تبدیل شد

اگر جناب کرزی قصد امضاء آنرا نداشت پس چرا  .ی هیچ؟أاین همه ر  .هزار و پنجصد نفر را به خطر انداخت دو
وولیت این. این همه های و هوی برای آن صورت گرفت؟  .همه را چه کسی به عهده خواهد گرفت؟ مس 

 

نمی خواهم پیرامون  .من هفته  قبل مصاحبه  جناب محترم کرزی را با رادیوی آزادی شنیدم!  جناب فیضی صاحب
 .الزمی میبینم م مصاحبه  شان را برای این نوشتهرا بگیرم ولی خت ت خوانندگان عزیزقاین مصاحبه و

آن آیا  بر بنا. رمودند که من برای خارجی ها شیر استم ولی به افغانها گوسفندجاللتمآب محترم کرزی در خاتمه ف
 .ترسند؟ گرگان از کوسفند می شغاالن، و عا  فکر می کنید که کرگسان،شما واق

 

در آخر باید تذکر داد که شما آقای ایملخان فیضی نیز بحیث سخنگو ومشاور نزدیک کرزی، درحالی که هرماه  

دالری از کمک های امریکا می گیرید، ولی برای خوشنودی حامیان خودطوری افاده میفروشید که گویا معاش هنگفت 

 ؟!!کلدار را بردالر ترجیح میدهد

 پایان
 .متک از مربوطات والیت پروان است که در دامنه های کوه هندوکش قرار دارد(1)


