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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 پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ملنگسرتور  :ليکوال  ١٢-٠٢-٢٠١١  ني
 
 

 جال التمآب محترم کرزی صاحب ته سر خالصی ليک،
   

ی سالمونه او نيکی هيلی  ان  وړاندی کوم او بيا ستاسو محترم مقام ته په در ناوی سره غواړم لوم  له تاسو سره د 
م تنی شريکی ک خه يم چی د جمهوری . او زما په شان دډيرو نورو وطنوالو غو که زه يو دهغو کسانو له جملی 

لی انتخاريا ی وه چی تاسو به د بست په دوه  ی په دی اميد تاسو ته رايه در ک اتو کی می پرته له کومی شخصی گ
دی او دا ولس به د ظالمانو او جنايکارانو له شره و ساتی   .دی وران ويجاړ هيواد د ولس په زخمونو باندی ملهم کي

   
م چی تاسو به وخت لری چی زما عرضونه واوری  وک تاسوته زما عرضونه وړ اندی زه نپوهي او يا به هم بل 

م ی که نه، ولی که ئی تاسو ونه لولی بيا هم غواړم چی ال اقل د هغو په ليکلو باندی خپل زړه تسلی ک سره له دی . ک
که زما عرضونه هم د نورو ميليونونو افغانانو دردونه  چی شک لرم چی  دهغو ليکل به کومی مثبتی پايلی ولری 

تاسو په لس گونه مشاورين لری چی هر يو په  ی په کراتو کراتو د ډيرو خلکو له خوا ليکل شوی دی همدارنگه دی چ
زر هاو ډالره معاش آخلی، تاسو د ملی آمنيت او استخباراتی شبکی لری چی بايد تاسو ته د خلکو دردونه بيان او 

ی، تاسو دومره بلی گويان او خه تاسو خبر ک یدهغو د مشکالتو   نو   ستايونکی لری چی شميره ئی سلهاو ته رسي
و او يتيمانو له  ولو لويو تشکيالتو سره سره بايد تاسو د هر افغان له درده با خبر ياست، تاسو بايد د هغو کون د دی 

ی درده خبر ياست چی ستاسو د واکمنی په دوره کی د خپلی کورنی ی له السه ورک خدای ناخواسته بيا هم سل .  غ
ی ووژل شی وله وايم خدای ناخواسته که ستاسو او يا هم ستاسو د کابينی د غ ، ستاسو د معاونينو د کورنی کوم غ

ومره متاثر شی تاسو بايد له دی نه حتمٌاخبر ياست چی خلک وچه ډوډی نلری، خلک د درملنی لپاره پيسی . تاسو به 
، داسی خلک ول چی پلرونو ئی الرو خاوندان شوليلونونو ډستاسو د واکمنی په دوره کی خلک د سلهاو م ولی . نلری

ول ژوند کی ډ ، او کلداری نه وی ليدلی ولی زامن ئی ستاسو له برکته د قصرونو او ميليونونو ډالرو رو، ايالرپه 
آيا تاسو دهغو روزمزده کارگرانو ژوند ليدالی او يا ئی مجسم کوالی شی چی هر سهار د کابل په . خاوندان شول

ی  چوکونو کی د کار پيدا کولو په طمعه والړ وی او يوازی شايد لس فيصده  ته د روز مزدی کار پيدا شی چی د ور
ی٢٠٠عايد ئی  ی او نور بيرته په ډيره نا آميدی سره کورونو ته  دا چی تاسو په دی لسو کلونو کی و .  افغانی کي

ای چی حتی يوه ورځ هم  و پوه شی چی د    دخلکو د ژوند حال له نشوای ک خه په خپلو سترگو ووينی تر  نژدی 
ر پريمين ه کلن او اوه کلن ماشومان هره ورځ د يوی گولی ډوډی د پيدا کولو په خاطر په مو ، ډوډی لوخلکو پن

پخولو او گدائی لگيا دی، دتاسو په درجنونو مشاورين تل تاسو ته داسی راپورونه په غلطه وړاندی کوی چی په هغو 
ی او اوس ډير خلککی ل ه کي ه کيدو او د  يکل شوی وی چی د خلکو وضعه ورځ په ورځ   د اقتصادی وضعی د 

وکله  آيا تاسو او. غوړو خوراکو له امله د وينی په فشار اخته شوی دی او تاسو په هغو باور کوی ستاسو دکابينی غ
ی د ډوډی مصرف  ی چی ستاسی د يوی ور ی په .  دهومرههم په دی باندی فکر ک يوازی ستاسی د يوی ور

يدای شی رو سره . مصرف باندی په لسهاوو کورنی په نس م تاسو او ستاسو عاليرتبه ياران چی کله د مرمی ضد مو
ونه ستاسو لپاره خالی  ی بيا نو نور خلک نه وينی او په خلکو احسان باروی چی بايد وا ونو تيري ار په وا سره د 

و تاسو د طيا ی تر  کله هم دی ته متوجی شوی ياست چی د هر عادی افغان په . ری په سرعت ورباندی تير شیک
ی ی نه ليدل کي و باندی د موسکا ن ی او د هيچا په شون   . يره کی د بيوزلی درد له ورايه معلومي

   
ان مجاهد هم بولی نو بايد پ ه دی باور ولری له دی نه خو انکار نشی کيدالی چی تاسو يو مسلمان شخص ياست او 

ی چی تاسو ی او د ظالمانو  چی لوی خدای تاسو ته دغه دنده د دی لپاره در ک  د خلکو او اسالم لپاره خدمت و ک
ی او د بيت المال  ی، عدالت تامين ک ی او په خوارانو او بی وزلو باندی شفقت و ک ظلم د مظلومانو له سره لری ک

ی که نه نو   به د مليونونو مظلومو کسانو الس ستا گريوان ته لويدلی وی او له تا نه به د محشر په ورځ ساتنه و ک
تنه کوی چی د خوارانو او.خپل حق غواړی ی لپاره دی هيواد  او له تا نه به د هغو مليونو ډالرو پو يگ مظلومانو د

و په داسی حال کی چی تاسو پرهر ي ته راغلی وو او ستا دملگرو وه خبر ياست په خپلو  دوستانو او د کابينی غ
خه  جيبونو کی واچول او يا هم کله چی خارج ته انتقاليدل او په گمرکونو کی ونيول شول ستا په مرسته له گمرکونو 

ه واياست کوم چی پس له تسليميدو  تاسو به. وايستل شول  دقيامت په ورځ هغو په زرهاو تسليم شوی طالبانو ته 
ته کی ژوندی تر خاورو الندی شول او تا سو دهغه ستاسو د مرستيال او لوی جنايت ک ار دوستم له خوا د ليلی په د
ه وکی ورک واب او د لوی خدای په حضور کی. قاتل ته دخپل معاونيت  ی سوال او   د افغان ولس د  د قيامت د ور



 
 

 
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

ووزلوبي و ، کون که موږ  تن قضاوت ته  دو د لوی  تنی به پري و غو ل په دی ايمان لرو چی  يتيمانو، او وږو ت
ول په حساب ورکولو مکلف يو اوس به  . لوی خدای په حضور کی د عدل او انصاف ورځ را تلونکی ده او موږ 

راشو دی ته چی تاسو په الهی کالم باندی قسم خوړلی وو چی تاسو به د اساسی قانون ساتنه کوی او هغه به پلی کوی، 
ی  .به خدمت کویعدالت به تامينوی اسالم او هيواد ته  ی چی د دی کارو نه مو کوم کارونه ک اوس نو مهربانی و ک

ی ی وی کومه يوه مو عملی ک له د خپل کمپاين په وخت خلکو ته ورک د هغه  . دهاو هغه وعدی چی تاسو دوه 
ونو کی وخت نه چی تاسو په دی ستره دنده گومارل شوی ياست تل مو مصلحتونه په نظر کی نيولی او په دی مصلحت

و کسانو تر ی او حقوق يوازی د  و مو د افغانستان د خلکو گ ی دی او  شخصی گ په عمومی توگه مو د  قربان ک
وله لس کلنه دو ی وه په خپله  ی کومو چی تاسو ته رايه در ک و الندی ک ی تر پ و هغو خلکو روا گ ره کی مو يو 

ول امتيازات دهغو په ، قاچاق وړونکی او مافيائی ډلی خلجنگی جنايت کاران نگ کی نيولی چی د دولت  ک په خپل 
ی په کچه په  ستا. اختيار کی دی، د قانون حاکميت اصٌال موجوديت نلری او ستا د ملگرو له برکته زموږ هيواد د ن

اری چی د هيواد دپه دننه کی هي يوه داسی اداره نشته چی د فساد نه پاکه وی هغه اد. فساد کی دوهمه درجه مقام لری
ی او د قانون په تطبيقولو مکلفی دی په خپله د قانون په ماتولو کی ولو ادارو په مخ بايد د قانون ساتنه و ک  تر نورو 

ارنوالی او پوليس هغه دری اداری دی چی د قانون د تطبيقول او ساتلو دندی لری آما همدا دری ، قضاکی دی ، لويه 
و الند ارنوالی کی حتی . ی کویارگانونه دی چی قانون تر پ ی چی په قضا او  تنه و ک ل د يو چا نه پو تاسو يو 

ی او د خلکو نه وغواړی چی راشی او ستاسو په  .ر کار بدون له رشوته خالص شوی دهد يو نف تاسو اعالن وک
ارنوالی او ستره محکمه کی بدون له رشوته خالص شوی وی ی چی د دوی کار په   .حضور کی شاهدی ورک

ه طمعه وشیوختی چی د هيواد عدلی ارگانونه دومره فاسد وی تيره شپه می واوريدل چی د .  نو هلته به د عدالت 
وک دی. روانه دهپولسو په ارگان کی د سلو نه تر يو ميلون ډالرو د رشوت اخيستنه  ؟ آيا تاسو په آيا د دی مسئول 

ران په دوبی کی په مليونو ډالرو کورونه اخيستی دی آيا تاسو په خپله په لندن کی اعالن و نک چی ستا د کابينی وزي
ی؟ دا چی خلک د حقوقی د عواوو د  خپله و نه ويل چی خلک د برق د پيسو د تحويلولو لپاره هم بايد رشوت ورک

و تاسو وس نا. حل کولو لپاره طالبانو ته مراجعه کوی خو مجبوره دی بله چاره نلری ستا له چارواکو نه بيزاره دی
ی هغه مسئول شخص خلکو  وواياست چی د دی مسئوليت د چا په غاړه  ده که تاسو مسئول نه ياست نو مهربانی و ک

، آيا د افغانستان په تاريخ کی بله داسی فاسده اداره راغلی ده ؟ که د ربانی او حتمٌا تاريخ مو لوستی. ور وشياستته 
  .کوم چی په افغانستان کی به بله داسی اداره من ته راغلی ویکلکانی پاچاهی په نظر کی و نه نيسو فکر ن

   
  جال التمآب کرزی صاحب،

تاسو چی کله د بن له کنفرانس نه وروسته قدرت ته ورسيدی نو کله کله به چی خارج ته والړی او کوم چا به تحفه  
ه نو بيا به مو هغه تحفه افغانستان بانک ته ورکوله او داسی به مو ويل  دا دافغانستان دخلکو ده ولی ډير ژر  چی درک
مکی د ارگ په دوه   دری کيلو متری کی غصب شوی او تر –په کابل او د هيواد په د ننه کی چور شروع شو دولتی 

مکی غصب شوی دی و . اوسه پوری په ميليونونو هکتاره  خارج ته د مليونو نو ډالرو انتقاليدل او په شارونو کی د 
رو اخيستل خو په خپله باندی وپوړيزو ودانيو  وک دی ينیجوړول د مرمی ضد مو ولو مسئول  ؟ بيا هم  آيا د دی 

ه؟ وک وی نو هغه موږ ته معرفی ک   وايم چی که کوم بل 
له اعالن شو چی د ارگ چارواکی و  ی  دا چی تر اوسه پوری  خه   د کابينی غ  او وکيالن له بهرنيو هيوادو 

ی.  او د هغو په خدمت کی دیپيسی تر السه کوی ه طمعه و ک   .آيا د داسی کابينی او داسی چارواکو نه به خلک 
  جال التمآب کرزی صاحب،

، آيا له دی ه پرانيزیدا چی تاسو په خپله اعالن و ک چی تاسو مجبوره شوی چی د خارجی فشار له کبله د شورا غون
ی يو ینه لوی شرم بل شته چی يو جمهور رئيس و نشی کوال وک د درغليو په تور محاکمه ک ؟ آيا تاسو د ستری  

؟ ارنوالی مقام سپک نک   محکمی او لوی 
  جناب کرزی صاحب،

و چی ستاسو  ي ولو ناخوالو وغ تر رهبری الندی په نظام کی موجودی دی بايد کتابونه پری و ليکل   که په هغو 
سر  ،، د چا مال په لن ډول ووايم چی آمنيت نشتهی هم دی خوشی او مطمئن اوسی چی ال پخوا کتابونه پری ليکل شو

ه کيدو ئی هي امکان نشته هره  او ناموس په آمن کی نه دی او آمنيتی وضعه ورځ په ورځ مخ په خرابيدو ده او دُ 
ی، اداری  ی او هره ورځ په نوی کورنيو کی د غم تغرونه غوړي ی نوی بد بختی را من ته کي فساد ورځ چی تيري

ی او د يو درجن تشکيالتو او په سلهاو مامورينو سره سره فساد مخ په زياتيدو ده د خلکو ژوند . ورځ په ورځ زياتي
ی ه کيدو ئی هي کومی هيلی نه ليدل ورځ په ورځ خرابي ی بيکاری مخ په زياتيدو او د  د قانون حاکميت په .  کي

وک د قانون . هي ده لوړ پوړی چارواکی خارجی هيوادو ته په خدمت او جاسوسی . پروا لرینه قانون شته او نه هم 
وی ان لپاره د وتلو الری ل يانو په لمسون او مالی مرستو . لگيا دی او خارجی قوتونه هم د  د دولت مخالفان د گاون

ی چی د خلکو په زړونو کی کومه اميدوار ه نه ليدل کي ی او هي داسی کومه ن   .ی پيداشیورځ په ورځ قوی کي
   



 
 

 
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

  جناب کرزی صاحب،
ولو نا خوالو او بد بختيو مسئوليت  و نو و به وايو چی د دی  له دی کبله تاسو ته  که سپينه او په ډانگ پييلی خبره و ک

متوجه ده چی تاسی جمهور رئيس ياست او مسئوليت ستاسو ده خو که بيا هم تاسو فکر کوی چی د دی ناخوالو مسئول 
یکوم بل شخص ده ن تنه و ک و خلک پوه شی او دهغه شخص نه پو ی تر    .و لطفٌا هغه افغان ولس ته معرفی ک

  جناب کرزی صاحب
ول   زما او زما په شان نور وطنوال په دی باور يو چی د يو طالئی چانس سره سره چی تاسو ته موجود وو او د دنيا 

ی او اوس هم فکر نه کوو چی کومی ستر قدرتونه دلته راغلی وو تاسو و نتوانيدی چی د هغو نه  ه پورته ک ه گ
ی په سطح دوهمه درجه فاسد  ناخوالی چی په تيرو لسو کلونو کی ورځ په ورځ زياتی شوی او افغانستان ئی د ن

ی دتاسو ه الړی شی او له بلی خوا داسی خبری هم  دولت جوړک دجمهوری رياست په پاتی دريو کلونو کی له من
ی چی تر  یال وروسته  ک٢٠١٤کي تاسو په دی وروستيو کی دجرمنی په . خارجی قوتونه زموږ له هيواده و

شمسی کال په شروع کی د آمنيت د ساتلو کار افغانی ١٣٩٠کنفرانس کی وويل چی د افغانستان دولت آماده ده چی د 
ول پوځ کوالی کال نه د افغانستان ٢٠١٤پوځ ته وسپارل شی او په ډير اطمينان سره واياست چی پس له   شی چی د 

ی نه يم او. هيواد آمنيت و ساتی ی دی ولی د تيرو دريولسيزو تجربی  زه کوم پو ی ک ی زده ک او نه می هم پو
ولی په ياد دی  کال په ١٣٩٠زه خو فکر نکوم چی افغان پوځ دی مرحلی ته رسيدلی چی د . ترخی خاطری می 

همدا . پوری يوه مياشت پاته ده تر نوی کال   واليت آمنيت وساتی شروع کی و کوالی شی په يوازی تو گه د کوم
ولو  خارجی عسکر ١٥٠٠٠٠اوس چی په هيواد کی د افغان پوځ سر بيره   جنگی امکاناتو سره سره او په داسی  د 

انکونه وځ به  الوتکی او نور جنگی وسايل لری نشی کوالی چی په يو واليت کی آمن راولی نو افغان پ حال کی چی 
زه خو حتی هي اميد واری نلرم چی افغان پوځ به وکوالی شی پس له . نگه وکوالی شی چی دا کار سر ته ورسوی

م تاسو په کومو امکاناتو دومره باوری ياست چی غواړی د آمنيت .  کال نه هم د هيواد آمنيت و ساتی٢٠١٤ زه نپوهي
، تانکونه او ثقيله سالح و نلری کوالی شی په داسی  پوځ چی الوتکیساتلو کار افغانانو ته و سپارل شی آيا د يو هيواد

ـول سرحدونه ئی د مداخالتو لپاره  ه شوی وی او  ه باندی دری لسيزی جگ هيواد کی ډاډمن امن راولی چی هلته 
تی کله زموږ آرامی نه ده غو منی تاسو د جر. خالص وی او داسی بدبخته او شرير همسايگان ولری چی هغوی هي

ی دی نتجی ته ورسيدی چی د هيواد آمنيتی  په کنفرانس کی وويل چی تاسو په خپلو سفرونو کی چی والياتو ته مو ک
ی او که کوم واليت ته . وضعه تر پخوا ډيرهُ ه شوی ده نو اول خو موږ نه دی ليدلی چی تاسو کومو والياتو ته سفر ک

ی حتمٌا به ی وی والی صاحبان خو هره هم تللی ياست تاسو د چا سره خبری ک  مو له والی صاحب سره خبری ک
ول الس  رگندوی چی هلته خلک له خوشحالی نه  ورځ د خپل واليت راپورونه تاسو ته درکوی او خپل واليت داسی 

و. په دعا نيولی او ستاسو د حکومتداری نه خوشحالی کوی او ستاسو د بقا لپاره خيراتونه کوی ل موږ او د افغانستان 
م ٢٠١٠ولس ئی وينو چی په   کال آمنيتی وضعه تر پخوا ډيره خرابه وه او دتلفاتو شميره هم ډيره لوړه وه نونپوهي

ه شوی ده متاسفانه يوازی د پوليسو تلفات په هره مياشت کی تر  نگه واياست چی آمنيتی وضعه تر پخوا ډيره  تاسو 
ی چی راتلونکی پسرلی به د جنگونو او تلفاتو پسرلی وی آمريکائی لوی قومندان پتريوس اعالن. سلو زيات وو  و ک

ه کيدو خبری کوی   .خو تاسو د امنيت د 
يوه ډيره جالبه خبره می ستاسو په مطبوعاتی کنفرانس کی واوريده او هغه دا چی د طلوع تلويزيون خبريال تاسو ته 

ی نو دلته به بيا ی شروع شیوويل چی خلک تشويش لری چی که خارجی قوتونه وو تاسو د هغه په .  کورنی جگ
ی او ما د طلوع له تلويزيون سره هيخ وخت جنگ نه ده  واب کی وويل چی دا درسته خبره نه ده موږ کله جنگ ک

ی ه قسم جواب وو چی تاسی د طلوع له تلويزيون سره جنگ نه ده . ک م چی دا  جناب کرزی صاحب زه نپوهي
ی ی خو به ستاسو ياران تاسو حکومت کولو ته پری زه خو فکر کوم چی که خارج. ک ی نو لوم ی قوتونه وو
دی ول هغه جنگی جناي ن که  ی لوتی ک  یت کاران چی کابل ئی لو ، د خلکو په ، د خلکو دارائی ئی لوټ ک
ر قوی شوی او ، کارته سه او کارته نو فاتحان ستاسو له برکته اوس تر پخوا ډيوسونو ئی تجاوز و ک او د آبشارونام

ی له تا نه انتقام واخلی او  ه لوم ی په انتظار ناست دی چی تر هر  د مليونو ډالرو خاوندان شوی فقط د همداسی ور
ی او له بلی خوا د دولت ضد جبهه ی  هم د همداس وروسته بيا په لوټ شروع وک ی لپاره شپی او ور ی ور

م چی خدای په ډير کم وخت کی به نه ستا سو پوځ پ. حسابوی ل زه ډاري اته شی او نه ستاسو حکومت خو دا 
نگ ناسته ده د خارجيانو په مرسته ئی ال  که يوه ډله چی ستا په  پخوا د تجزيی ناخواسته افغانستان به تجزيه شی 

ی دی ه کی خارجی قوتونه په مختلفو مداخلو تورنه وی او واياس. پالنونه جوړ ک ت دا چی تاسو اوس په هره غون
نه تنها . کار نه ده  په اوس وخت کی مناسب چی د افغانستان اداره بايد ژر ترژره افغانانو ته وسپارل شی فکر کوم

ی او اقت اصلی خبره خو . صادی مرستو ته په کلکه آړتيا لرواوس بلکی په راتلونکی کلونو کی هم موږ خارجی پو
خ ای چی د دی خارجی قواو  ی او برعکس د هيواد اداری نظام دومره داده چی تاسو و نشوای ک ه پورته ک ه گ ه 

 چی هغه هم خدای خبر؟ تاسو بايد په هره خبره او هر  فاسد شوی چی شايد يو نسل وخت ونيسی چی بيرته جوړ شی
و لوړی و بولی ی تر شخصی او د دوستانو تر گ   .تصميم کی د هيواد گ



 
 

 
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

و قصرونه مو په نظر کی نه وی نو دا خو ثابته شوه چی تاسو و که چيری ستاسو هدف خدمت وی او شاهی تختونه ا
ه نظام را من ته  ای چی د دومره خارجی قواوو په موجوديت او د ملياردونو ډالرو په موجوديت کی يو  نشو ک

ی خه مالت و ک ول شی او ستاسی  ی چی خلک په تاسو باندی را  ول خلک د تاسو نظام نور نه  .ک مگر برعکس 
ی . ړی او خارجی قوتونه هم له تاسو نه بيزاره دیغوا دا ستر مسئوليت يو داسی شخص ته و سپاره  نو مهربانی و ک

ی او د  ه کيدو وساتی او دقانون حاکميت را من ته ک و ی او دا هيواد له  چی و کوالی شی دی هيواد ته خدمت و ک
ی او نه هم د چ یقانون په تطبيقولو کی په هيچا رحم و نک وږی رهبران هغه کسان ا نه وويري ه او خوا ، ډير 

ای او يا هم نشم کوالی چی دا  وی  ی او په زغرده ووائی چی ما و نشوای ک تياوو اعتراف و ک چی په خپلو نيمگ
ی و دوی هغه يو بل شخص ته تسليم ک ه توگه سر ته ورسوم نو دا امانت خلکو ته سپارم تر    . ستره دنده په 
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