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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئ  له موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

            

 33/30/2312          ینور احمدی ول

 !یکرز حامد جناب 2312 جون 22ی خنرانس
 افغانستان جمهور سیرئ

 

 به جرگهی ولس در 2312 جون 22 بروز  که ښاغلی کرزی اناتیب مورد در خواهمیم اجازه احترام میتقد از بعد

 نیا انندگان خو و شان جناب با رای چند نکات ،ه استنمود رادیا دولت اورگان سه نیاراک و مردمی وکال مقابل
 :گذارم انیم در صفحه
 اوضاع ضرورت بر بنا که است معلوم افتم،ی بخش دیام و کشور ریخ به اریبس رای کرزی آقا سخنان تیبواقع
 لیتحص قشر و ریفق مردم ونهایمل تنها نه رایز اند، داده صیتشخ حرکت نیای برا رای خوب فرصتی خارج وی داخل
 حد از شیبی های جوئ مصلحت و گذشت و کشور ناهنجار تیوضع از افغان پرست وطن روشنفکران و کرده
 به کنون تا که جهان مردم و ها دولت بلکه رسندیم بنظری راض نا قدرتمند، گران استفاده سوء با افغانستان تیرهبر

 ،یجوئ مصلحتی ها استیس از و افغانستان دری جار تیوضع از زین اند نمودهی فراوانی ها مساعدت افغانستان
 از که داد خواهند ادامه افغانستان به شانی ها کمک به شرط نیا به منبعد اند گفته کهیجائ تا اندی شاک و معترض

 .دیآ بعملی ریجلوگی مل منافع به بار بندی ب و زورمند افراد لهیبوس عامهی های دارائ لیم و فیح وی ادار فساد
ی جوئ مصلحت و سازشۀ ویش از شگانیپ فساد با نیا از بعد نکهیا بری مبتنی کرزی شاغل ریاخ میتصم خوشبختانه

 بابت نیا از است دیام و. ندینما عمل شجاعانه و بردارند گام قدم ثابت راه نیا در میآرزومند گرفت، نخواهد کار
ی اردو و سیپول باشد،ینم قبل سال چند فیضع تیوضع در امروز افغانستان دولت رایز ندهند راه بخود رای شیتشو
 ازی حدود تا دارد اریاخت در رای عدلی ها اورگان و مطبوعات ،یارنوالڅی ها نهاد وی نفر هزار صد سه از شیب

ی بعض و کایامر دولت تیحما کیژیستراتی های همکار اسنادی امضا با هستند، بهرمند زین جرگهی ولس تیحما
 اریبسیۀ قض دو فعال. است تیموفقی اساس شرط میتصم و اراده فقط دارند خود با زین را جهان گریدی کشورها

 : دارم شان خدمت خلص شنهادیپ چند من ارتباط نیا در. دارد قراری کرز جناب برابر دری اساس
 قدم در و شودیم دهیدی اختصاصۀ محکم کی جادیا به ازینیی زورگو و قاچاق اختالس، مورد در! یکرز جناب
 اسبق سیرئ فرار و بانک کابلیۀ قض تا رود بکاری جد تالش وی سع دیبا دیا داده صیتشخ خود کهیهمانطور نخست

 افغانستان به است نموده فرار کایامر به و داشته تیمسؤولی گرید مقام هر از شتریب که"  بانک دافغانستان"
 لیتحو دولتۀ بخزان مؤسسات و افراد نزد از رفته، سرقتبی های دارائ محاکمه، و قیتحق از پس تا شود برگردانده

 گذاشت، خواهد برجا خود از مثبت اریبس اثر شود حصول آنهم بخش کی شده اختالسی پولهاۀ هم از اگر. شود داده
 در هنوز تا کهییآنها به گریدی سو از. رفت خواهد باال خارج و داخل در دولت ته  یاوتور و اعتبار لحاظ کی از مثال
 .ندینما فرار وعدالت قانون چنگ ازی سادگب توانندینم نیا از بعد که فهماند خواهد هستند چپاول و چور فکر

 

 :دوم شنهادیپ
 و گرفته صورتی نائیچی کمپن و افغانستان نیب کهی قراردارداد. است آموی ایدر نفت استخراج داد قرار مورد در

ی طیشرا در اعمال نگونهیا به دوستم.  گردد آن کار توقف باعثی قانون ریغ دخالت با نمودهی سع دوستم جنرال
 برده بشکل رانیا و پاکستان در افغان ونیمل پنج چهار و کاریب کشور داخل در افغان هزار صدها که شودیم متوصل

. کشندی م زحمت و رنج  خود لیفام و خودی برا نان لقمه کی آوردن بدست جهت نیتوه و ریتحق ها صد با و وار
 و« یمل جبهه» اصطالح به دست اقدام نیا سر پشت. ستینی انفراد وی تصادف امر کی دوستم دیعبدالرش عمل نیا

 از گذشته در اگر برآن بنا. شودیم دهید زین باشدی م افغانستانیۀ تجز خواهان کهی کائیامر باکر روهر سناتوری حت
 نیا در و نباریا است، شدهی پوش چشم وی جوئ مصلحت جدال و جنگ ازی ریجلوگ بخاطر دوستم تباریجنا عمل هر

 ه،یقض نیا اگر.  ردیگ صورت گذشت دینبا است مطرح افغانستانی مل اعتبار و تیثیحی پا که مهم اریبس ِ   مورد
 جگساالران از کی چیه گرید مطمئنا   ردیگ قرار محاکمه و قیتحق و بیتعق مورد بابت نیا از او و گردد بیتعقی جد
 .داد نخواهد بخود رای اقدام نیچن جرئت هرگز و باشد محسوسی گرائ هیتجزی بو آن از که کرد نخواهدی کار
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 تیتمام ازی نگهبان د،یباشی م افغانستان بزرگ مردان نیجانش امروز شما که دیکن فراموش دینبا شما گرید طرف از
 نه و نیسرزم نیا وسنام و وقار ،عزت از دفاع افغانستان، مردم نگهداشتن متحد  کهساران،سرزمین  نیای ارض
 .استشده  گذارده شماۀ عهد برنیز  آنی ایعل منافع و هایی دارا انکشاف بل دفاع تنها

 

 تیمکلف و ها تیولئومس گران بار تانۀ عهد بر خیتأر که دیاست متوجه و  واقف ملتفت،ی بخوب شما دارم نیقی  ،یکرز جناب

 نکهیا. اند گذاشته راثیم بما ما اکانین که دیستای راهۀ دهند ادامه و نیجانش و راهرو شمای بل. است گذاشته رای میعظی ها
 آن ماندگاری ها کارنامه و تیولئومس بلکه د،ینفرمائ اکتفا آن افتخارات به توجه با صرف دیا نشستهی کرس نیا در شما
 را شما که دینبر ادی از. دیباش داشته خاطر به و نکرده فراموش ردیده استگ دانیجاو ما خیتار در شان نام که را انمردبزرگ
 است؛ نشانده بزرگ، خان عبدالرحمن ریام و ر،یکبی بابا شاه احمد هوتک، خان سیرویمی کرس به امروز فلک، چرخ

 

 

 

 

 

 الملت سراج خان هللا بیحب ریام              الملت اءیض خان عبدالرحمن ریام      یدرانی بابا شاه احمد(              کهین)  هوتک خان سیرویم          
  افغانستان استقاللی مدع نیاول               مدرن افغانستانی بان              افغانستانی  بان   افغانستان خیتار افتخار 
 

 آغاز در افغانستان پادشاه و رهبر نیاول ثیبح کهی کس د،یستا نیوالد الملت سراج خان هللا بیرحبیام نیجانش شما
ی ها هنام ارسال با و داد نشان ن،یسرزم نیا نیراست فرزند کی و متعهد وی واقع افغان کی شهامت ستمیب قرن

  1.شد عصر آن گر استعماریۀ برتان از افغانستان کامل استقالل خواهان شیخو م۹۱۹۱ی فرور ازدهمی و دوم مورخ
 افغانستان استقالل نیمحصل دیشه شاه نادر محمد حضرتیاعل وی غاز خان هللا امان حضرتیاعل راهۀ ادامه دهند شما
 در خدا بنام. . .  د،یهست افغانستانی موکراسید پدر شاه ظاهر محمد حضرتیاعل نیجانش شما  د؛یدار فیتشر

 .دینکن غفلتی ا لحظه باستان کشور نیا تیتمامی نگهدار
   

 

 

 

        
                      
 ظاهرشاه محمد حضرتیاعل                      شاه نادر محمد حضرتیاعل                  خان هللا امان حضرتیاعل                     

 افغانستان دری موکراسید پدر                   افغانستان استقاللۀ معرک قهرمان                افغانستان دنیرسانی برا داشت آرزو کهیشاه       
 شب را راه ساله صدی ترق وی تعالی عال مدارج به   

 دیمایبپ  انیم در                              
 

                                                           

 قبل هفته کی فقط( 1111ی فرور 11) هیبرتان دولت به افغانستان، کامل استقالل استرداد مورد در الملت سراج خان هللا بیحب ریامۀ نام نیآخر  (1)

ی سیانگل از ترجمه.)ندینشی م سلطنت تخت بر پدر قتل از بعد که پسرانش ازی کیی یهمنوا با« یغوربندۀ الول شجاع» توسط دنشیرس قتل به از
 افغانستان معاصر خیتار ازی صفحات کتاب) «افغانستان مطالعات ژورنال»   (Afghanistan Study Journal)  ژورنالی ستد افغانستان از

 .فرانسه موژیل شهر انیبام انتشارات چاپ. ینور احمدی ول فیتأل ،ییایض میرح محمد سردارۀ نوشت 101 تا 102 صفحات
er_ziayee_ahad_akherin_namay_amir_habibullah_khan.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/nass-http://www.afghan 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasser_ziayee_ahad_akherin_namay_amir_habibullah_khan.pdf
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 ملی وحدت و ارضی تیتمام دشمن ،یاجنب نوکر رو، دو د،یپلی ها انسان از که سزدی م را شما! ی کرز جناب
 در آنان حضور به و. دیبده نجات آنها آلود خونی ها پنجه از را افغانستان سرنوشت و دینمائ اعتماد سلب افغانستان

 .دیده خاتمه افغانستان مقدرات بری ریگ میتصم
 : گفتی م بــزرگ« ی کابـلــ ـونیش» 

 

 اند وطـن و قوم دشمن ـنیمرتجـعـ نیا
 اند بتنی جان چو تلف حق و خائن بــا

 حقوق دارۀ چــارچــوبــــۀ تـــ انـــدر
 اند رسـن  گـز ده انتظار به ستیعمر

 

 فروختهی ها گروه همه» و«  های نظاری شورا و های میتنظ» ،« های خلق و های مچپر» ی عنی نان،یا از کی هرۀ بار در
 دوستم دیعبدالرش نیهم به را شما توجه فقط ِ   فعال. ندهیآ به گذارمیم آنرا. است ادیز های گفتن« خوار جهان زمیکمون به شده

 .دارمیم معطوف هللا بینج« جم گلم» به معروف
 

 ی معرف کارمل ببرک دشاگر را خود پرچم و خلق احزابۀ شد فروخته عناصر ازطرف قدرت غصب آغاز در شخص نیا
 .کرد انتیخ ،کارمل ببرک استادش به" وفادار" شاگرد نیهم که داد نشان زمانی ول د،یبالی م آن به و کردیم
 

 چه نکرد؟ که نبود یها تالش چهی ستیکمون آشام خون میرژ استقراری برا و چسپید هللا بینج داکتر دامان به شخص نیا 
 او به را« (جمع) جم گلم» نام کابل مردم کهتا این  ننمود؟ ستین به سر کهنبود   ،شانی ها خانواده با رای گناهیبی ها انسان
 و جوان و ریپ از. شدی م جمع خانواده آن میگل گرید ُبرد،ی م حملهی ا خانواده ای وی ا خانه بر دوستم کهیهنگام ، چون دادند
 . کردیم تجاوز آنان دختران و زنان به همه از تر بد و د،یبری م سر را شان رخواریش و معصوم اطفالی حت گرفته مرد و زن
 بای ربان نیالد بحران تیجمع و نظاری شورا بهی گذار خدمتی برا و برد پناه نظاری شورا دامان به شخص نیا عالوه بر

 بکام و ریگ دست را او ه،کرد انتیخ هم بینج داکتر همان بهحتی  شده فروخته و همتی ب و صفت دون افسران ازی تعداد
 .سپردی جیتدر مرگ

 

 با مردم کشتاردر ی روزگار و شتافت اریحکمت نیالد گلبی بسو و گفت ترگ هم را نظاری شورا و تیجمع شخص نیا 
 .نمود انتیخ هم او به باالخره تا شد همدست او
 

 دیرسان قتل به ها نریکانت در عیفج صورت به را آنهاۀ دیافت باسارت جوان زاره نیچند و کرد انتیخ هم طالبان به مدوست. 
 

 بهی روز که دینده نجات قانونۀ پنج از را اوی اسیسی ها مصلحتی برا و دینکن اعتماد شخص نیا به خدا بنام ! یکرز جناب
 .  دیرس خواهد هم شما وقت سر

 

 دیرش چونی اصلی ب تیشخص نیچن که است فیح چه است، گرفته ما ازبک برومند برادران نمد را شما تبر دم که میدانیم
 و عزت با دانیسف مو تنها نه مای ها ازبک. شودی تلق ما ازبک کش زحمت و صادق کو،ین برادرانۀ ندینما و سمبول دوستم

 آن مردم و افغانستان ما مشترک وطنی گانگی ممثل و نگهبان آگاهانه بطور ما ازبک جوان نسل بلکه دارند، فراوان بزرگوار
 .دگرد غانستاناف متعهد و تیولئومس با نسل نیا راه سد دیبان دوستم  .هستند

 

 گنهکار کی اقل حدۀ حص در باالخره تا دیبگذار .دینکن معامله او با د،ینده نجات عدالت نیآهنی ها پنجه از را او کنمیم أالتج
ی ادیزی زهایچ به د،یبخش خواهند رای ادیزی زهایچ شما به مردم که دید دیخواه شما. شود قیتطب قوتش تمام با قانون ،یمل

 ،یمل مهمۀ مسئل نیا دری نینش عقب بد،یزی نم گرید شما بهی ارادگی ب .کرد خواهند افتخار تان نام به و بست خواهند چشم
 .دینشو متوصل نآ به بود، خواهد شما و افغانستانی خیتار باخت

 .دیباش سربلند و موفق. دمیدی ضرور فشرده اریبس بصورت را انشیب شما تیموفق و کشورم ریخی برا من بفکر آنچه بود نیا
 

 افغانستان ګران وي دي ژوندی

 خلک میړنې دافغانستان وي دي تل

 هیله په ګلوی وروره او یووالي د افغانانو ټولو د


