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 02/2019/ 17         اریاحسان هللا ما

 یناج کی شیدایو پ صیتشخ

افغانستان را  یامروز یو بحران یاسیوضع س سبوکیعبدهللا کاظم چند روز قبل در ف دیمحترم داکتر س دوست

 ۀوزارت خارج ۀندینما لزاد،یخل یخاص خود به عنوان زلم ۀمورد فحص و غور قرار داده که با صراحت لهج

خالصه  افت،یبعداً از نظر گزارش خواهد  کهیبنده در پاراگراف ا دینموده که از د یشنهاداتیپ کایامر ۀمتحد االتیا

 تواند. یشده م

بعد  یاز همکاران و ۀو عد کایامر نیشیپ سیبوش، رئ ویکه جورج دبل میگونه در نظر است که اذعان نما مقدم

اقامه  ترسبرگیرا در بن، پ یگذاشتند و اجالس شیخود پ قیعم یبدون تأمل و تأن یقدم 9/11/2001 ۀاز سانح

 یزلم ونیمتحده، آقا االتیا ۀرجخا تو مربوط وزار کایتوسط دو نفر از اتباع امر کایامر قینمودند که عال

 لزادیخل یآقا کیدبنس در مجالس اشتراک ننموده، ل یبه خاطر دارم، آقا کهیشد. تا جائ یم هیو دبنس، حما لزادیخل

چهار عضو در اجالس اشتراک داشته و همچنان ضمن صرف طعام  ندگانیبا نما یفعال بوده و در اجالس عموم

روز صحبت  یها دادیامور مربوط و رو شرفتیو پ یچگونگ ۀهر چهار گروپ در بار نیو مشاهد ندگانیبا نما

 نمود. یم

 یآن باال دنیرد و بدل شد که شن لزادیو داکتر خل نیهللا لود زیمرحوم داکتر عز نیدارم که ب ادیرا به  یصحبت

فرزند متولد در  کی ثیکه : شما منح یبا جمالت باً یتقر نیخوش نخورده و آنرا رد نمود. مرحوم لود لزادیخل یآقا

 ننموده است". گانهیب چیکه ه دیکن یم یپروگرام جفائ نیا دنیگردان یعمل ۀافغانستان به منص

 درخشد. یبه وضاحت م نیباال مرحوم لود ۀقشر روشنفکر افغان در جمل یشیدر دور اند کمال

 ق،ی. با تأسف عمدیگرد یحامد کرز یآقا دنیاجالس بن به وجود آمدن و به قدرت رس حصلیکه ما میشاهد ما

 دنیمنجر به بغرنج گردان یکرز یآقا ۀعقب صحن یها یو ساخت و بافت ها و جور آمد تیرینسبت به ضعف مد

 یآسا لیشدن س ریدور، سراز نکه با وجود از تصور هر افغا دهیمغلق گرد یافغانستان به نحو یاسیس ساختار

 ریز کا،یامر یعضو ناتو به رهبر 50 ینظام یقوا 130000از  شیب یا وانهیو پشت یکائیها دالر امر اردیمل

 نشد. دهیرفت به هدف رسان یم دیآنچه ام ساف،یعنوان آ

را مطالعه کردم که از متن آن  رکل،یخانم انجال م ،یاز دفتر کانسلر ۀنام یروز قبل ضمن مرور اخبار آلمان چند

پاراگراف لباب موقف  نیاست. در ا ایراپورتر است ترجمه نمودم که خود گو حاتیرا که توض لیپاراگراف ذ

 یزنگ هوشدار یسر و کار دارند صدا ستانغاناف یۀبا قض کهیکشور هائ استمدارانیکه نزد س دهیگرد حیآلمان توض

 :میخوان یم نیشده چن ادی. در پاراگراف کندیرا بلند م
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 شتریگرداند، ب یو پارلمان کشور را از متن آن مطلع م سدینو یم یمکتوب نیحکومت فدرال آلمان چن نکهی"از ا

توان فاصله گرفتن دفتر کانسلر،  یم تی" را داشته باشد. در واقعکیمبولینقش "ز نکهیتواند تا ا یاز آن بوده م

جمهور(  سیترمپ )رئ ۀوعد ینظام یقوا دنیکش رونیب میوزارت خارجه و وزارت دفاع )آلمان( را از تصم

توافقنامه با طالبان  کی دنیکه به رس د،ینما یم سیرا تدر کایجمهور امر سیحال رئ نیمشاهده نمود. درع کایامر

 آسمان خراش )اشاره به سوابق کار ترمپ(" کیکردن صلح در افغانستان  دشوار تر از آن است تا اعمار  ادهیو پ

Dass die Bundesregierung ein solches Papier verfasst und den Bundestag 

unterrichtet, ist mehr als Symbolik. Offensichtlich wollen sich Kanzleramt, 

Außenamt und Verteidigungsressort deutlich vom Abzugsversprechen Trumps 

distanzieren. Zugleich doziert man für den US-Präsidenten, dass ein Abkommen 

mit den Taliban und die Befriedung Afghanistans komplizierter sind, als einen 

Wolkenkratzer zu bauen. 

شان را قابل تأمل  ۀشد حیمطالب توض یجناب داکتر کاظم بعض ۀنوشت ۀدانم که بنده با مطالع یم یاددهانی قابل

بدون از کم و کاست در َرِوش آن موافقت  نگاردیم نیشان که در پائ لیذ شنهادیبا پ کینموده و ل یابیارز شتریب

 دارم.

 ندیمذاکره با طالبان بنش زیدور م یاسیتا در جمع چند گروه س اوردیفشار ب یآنکه بر اشرف غن یبجا لزادی" خل

تا با دولت  دادیداخل کشور را تحت فشار قرار م یاسیس یگروه ها دیپا بگذارد، با ریدولت را ز استیر تیثیو ح

دولت با طالبان مطرح  قیو بعد آن طرح ازطر دهیطرح مشترک را باهم تدارک د کیافغانستان مذاکره نموده 

دولت  یو هم موقف قانون شدیم تیدر جهت آوردن صلح رعا یاسیس یحال هم نظر گروه ها نیدد که در اگر

به  رمتجانسیگروپ غ کیاز رفتن  کردیم یسع دیبا لزادیماند. خل یمذاکره برجا م کطرفی ثیافغانستان به ح

 ." کردیمخالفت خود را در سفر شان و مذاکره با طالبان ابراز م قلحد ا ایو  کردیم یریمسکو جلوگ

 دینوشت و خوان دوست محترم داکتر س یمحتو ۀمنتظر مطالع نیازا شتریرا ب ینظر ندارم خوانندگان گرام در

 مربوط: سبوکیدر ف حاتیتوض نکیشما و ا نکیا م،یعبدهللا کاظم نما

Said Abdullah Kazem 

February 10 at 4:06 AM  · · 

 یاسیگروه س کی ثیرا مجبور سازد تا مقام خود را از راس دولت افغانستان به ح یتا اشرف غن کوشدیم لزادیخل

طالبان برود و با آنها به مفاهمه و مذاکره  یافغانستان به پابوس یاسینام نهاد س یدهد و با جمله گروه ها لیتنز

که  دانمیگذاشته شود. نم یملتو یجمهور استیر نتخاباتمعلوم شود، ا یپا بوس نیا جیبپردازد و تا آنوقت که نتا

 یقانون اساس یدولت مستقل و دارا کی تیدر واقع موجود یو وارد کردن فشار بر اشرف غن لزادینظر خل نیا ایآ

خود  یسال گذشته از دست آوردها 17ها که در طول  یکائیامر ایبرد؟ آ یسؤال نم ریرا ز یلمللا نیو شناخت ب

مردم خود چه  یبرا کایحکومت امر کنند؟یضرب صفر نم یکبارگیهمه را به  کردند،یمباهات م تاندر افغانس

 یکبارگیچرا به  را یکائیجوان امر 2500از  شیدالر و خون ب اردهایمصرف مل جهیجواب خواهد گفت که نت

 یناکام نیجا داشتند، ا ستانیترور فیسال در رد 17 نیطالبان که در ا یاز خاطر گل رو دیچرا با دهندیبه هدر م

افغانستان با اشتراک طالب  ندیدارد که نظام آ ینیچه تضم کایسازند؟ امر کایپر بار امر خیرا درج صفحات تار
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پند نگرفته است  رانیاز تجربه دردناک خود در ا کایامر ایرا در افغانستان بوجود آورد؟ آ داریصلح پا تواندیها م

را به آن کشور ببرند و اما پس از  ینیموافقه کردند تا خم ،یتوده ا یها یبدست چپ رانیکه از ترس افتادن ا

 کایامر بیه مسکو ـ رقو رجوع شان ب کایخود شاهد عقب گرد و روگرداندن آخوندها از امر یانقالب اسالم

است که  ههمان اشتبا نیادامه دارد؟ آوردن طالب در افغانستان ع کایآنها با امر ینبودند که تا امروز دشمن

 یمدار یمخالف نظام موجود در افغانستان که به سرکردگ یانجام دادند. گروه ها رانیها در مورد  یکائیامر

خود را  یپا گرید کباریطالب  یداشته باشند که وقت نیقی دیبا دند،یبزرگ اکنون دور دهل طالبان در مسکو رقص

 هیبار تصف نیبه بعد آنجام دادند و ا 1994 یسالها دررا خواهند کرد که  یدر نظام کشور داخل کرد، همان کار

خواهند  رانید و اوضاع افغانستان را بدتر از امؤتلف خود آغاز خواهند نمو یگروه ها نیاز هم رانیرا مثل ا

پاکستان  تیخود به هدا یشرکا هیبعد از تصف یاما نظام طالب کرد،یمستقل حرکت م رانیا یساخت. نظام آخوند

بدتر آز آن  اریو بس دادهایرو نیزود منتج به ع ای رید کایامر یو طالب خواه لزادیخل نکاریا جهینت و کندیعمل م

 یاداره جار ریخط یها یباز نیبا ا دیبا کایدر افغانستان خواهد شد. کانگرس امر وست،یبوقوع پ رانیکه در ا

بچرخد و  گریتعداد د کیقومانده  و لزادیو نگذارد همه چرخها در دست خل ردیکار گ ینگر ندهیاز دقت و آ

از نظر  گریجنگ سرد را بار آورد، بار د یب قهرمانلق کایامر یافغانستان و مردم آنرا که با خون خود برا

 لزادی! خلیمانیکه باز آورد پش یپاکستان قرار دهد. عاقل نکند کار یعنیطماع آن  هیهمسا نینگ ریانداخته و ز

 تیثیو ح ندیمذاکره با طالبان بنش زیدور م یاسیتا در جمع چند گروه س اوردیفشار ب یآنکه بر اشرف غن یبجا

تا با دولت افغانستان  دادیداخل کشور را تحت فشار قرار م یاسیس یگروه ها دیپا بگذارد، با ریدولت را ز استیر

گردد که در  مطرحدولت با طالبان  قیو بعد آن طرح ازطر دهیطرح مشترک را باهم تدارک د کیمذاکره نموده 

دولت افغانستان به  یموقف قانون و هم شدیم تیدر جهت آوردن صلح رعا یاسیس یحال هم نظر گروه ها نیا

 یریبه مسکو جلوگ رمتجانسیگروپ غ کیاز رفتن  کردیم یسع دیبا لزادیماند. خل یمذاکره برجا م کطرفی ثیح

 نکاریبرعکس در ا لزادی. خلکردیحد اقل مخالفت خود را در سفر شان و مذاکره با طالبان ابراز م ایو  کردیم

نوع  کیقرار دهد و  شتریفشار ب ریرا ز یاشرف غن تواندیم لهینوسیکه بد کردیکرد و گمان م اریاخت یخاموش

با  لزادیوجود دارد که خل زیاحتمال ن نیبه وجود آورد. ا یاسینام نهاد س یگروه ها نیطالبان و ا نیائتالف را ب

را نزد مردم  یمانده کرز یباق تیثیح لهیاقدام متوسل شود تا بدانوس نیرا بگذارد به ا یکرز خواست یخاموش

 گریزمان با د نیو درع شوندیجداً متأثر معلوم م ینقش کرز نیضرب صفر کند و چنانچه مردم افغانستان از ا

گردد تا اعتماد برآنها نزد مردم به  شده و موجب دایقضاوت در نزد مردم پ نیهم زیبا همراه او شدند، ن کهیکسان

ً ییقیشدت کاسته شود.   کی باشندیم یجمهور استیر دیکاند کهیاشخاص یمبارزات انتخابات یسفر مسکو برا نا

 اعتماد مردم بر آنها خواهد شد.  لیبوده و موجب تقل فیضع ارینقطه بس

Rahin Daud 

  نیز ، به سالمت باشاست ، جناب داکتر صاحب معز قیدق تانیفرموده ها کامٱل

Mir Ansari 

 یبر خوردار شوند برا صدیچند دهه قبل صد ف یتاز کهیطالبان از  نباریرود که ا یصاحب ! گمان نم داکتر

خواهند برد  شیبه پ یانتخابات سراسر تیاداره را بارعا کیهمه باهم  یاجتماع یحال احزاب و سازمانها نکهیا
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در افغانستان قطع شود و  یرانییو و یانسان کش نیاز شیکه آتش آتش جنگ خانمانسوز خاموش و ب نستیمهم ا

 بسوزد و نه کباب .  خیکه به اصطالح نه س دیآ کارینظام بهتر از گذشته در افغانستان رو کی

 خود ام بود نظر

Sophia Omar 

 کی ثیمنح یمگر راه و روش داکتر غن دیدانیافغانستان م خیاز تار ادیز اریداکتر صاحب، شما بس جناب

قدرت ختم یبرا یاش از ابتدا تا حال خالف تکنوکرات ها و خالف راه حل منطق یتکنوکرات با طرز حکومت دار

او با قصاب ملت و در دوم  ازشبرباد شده افغانستان است. در دور اول س تیثیجنگ و اعاده ح ٫جنگساالران

به اصالح همان آش است و همان کاسه.  شودیم دهید ست؟یبه تکنوکرات ها ن یممحک یلیزاده ها و.... س یباربان

 ست؟یفروخته شده به پاکستان ن نیبزرگتر یربان ایا

Omar Zia 

غصب قدرت به پا  یبود که در ابتدا یغن یآقا نیعالوه کنم که ا دیبا شما همنظر استم و با ی، به کل هیسوف خانم

خود اعتراف  یانتخابات یها نیبود که در کمپا یغن یآقا نیباداران طالبان به دفتر جنراالن پاکستان رفت . ا یبوس

بود که نا  یغن یآقا نیا 0 کندیشانرا رها م شتریطالب را ازبند رها کرده واگر انتخاب شود ب انیکرد که وحش

بود که طرز لباس  یغن یآقا نیاند نشان داد. ازبان  کیبگرام مربوط  انیبند شتریب نکهیخود را ازا یتیرضا

آماده صحبت با او شوند و  انیوحش نیآنقدر تشنه قدرت است که اگر ا یغن ی. آقارفتیرا پز یو پاکستان یطالب

 قبول خواهد کرد . شانرایا طیهمه شرا رندیمقامش بپز هاو را ب

Omar Zia 

 .شدیم دیخاطر شوم و گر نه چند سوال بود که با تیباز هم باعث اذ ترسمیصاحب محترم : م داکتر

Massoud Arsala 

 یمغلق تر از آن است که بعض اریافغانستان بس یاسیس طیهستم. متاسفانه شرا دهیبا داکتر صاحب کاظم هم عق من

هر حکومت که را هزاران مرتبه بهتر از  ینظام و داکتر صاحب غن نیا تیکنند. من موجود یم لیها تحل

 دنیاز پوش دیتنق یهنوز هم در پ همف زیچ یلیدوستان خ یدانم. متاثر هستم که بعض یآن خواهد شد م نیگزیجا

 ،یمیچهار سال که دور کردن اکثر دزدان تنظ نیا یباشند و دست آورد ها یم شانیگفتار ا قیطر ایلباس و 

کار آوردن  یرو ،یبه تقاعد سیاردو و پول ینیاز حکومت و سوق دادن اکثر جنراالن ماش نیجاسوسان، و مرتجع

واردات  یبرا یتیترانز یکرده به شمول خانم ها، باز نمودن راه ها لیبه جوانان تحص یدیو سپردن پوست ها کل

. البته در چهار رهیبرق مختلف وغ یبند ها تیو صادرات اموال به افغانستان )به عوض پاکستان(، شروع فعال

 یداران که دست شان از بوج کهیت نیها ، و مخالفت همه ا هیاز طرف همسا یلیتحم یسال با وجود جنگ ها

گل و گلزار است،  زیکه همه چ ستین یمعن نیبه ا نیاضافه توقع داشت. البته ا نیاز توانیپول گرفته شده است نم

حکومت وجود دارد اما اگر با چهارده  نیسوال هنوز در ریز یها تیشخص یو بعض ادیز یها یو کاست یکم

. به نظر بنده دیفهم دیتفاوت را خواه دشود بع سهیو سهولت ها مقا یکمک یبا همه آن پول ها یکرز یسال آقا

تا اشخاص امتحان  میوجه اجازه نده چیبه ه دیو با م،یخواه یمملکت و مردم خود م یبرا یهمه ما صلح و ارام

تکرار  201۴-1990و سال  نندیقدرت بنش یشمال و جنوب دوباره به کرس نیو مجاهد ،یطالبان، کرزشده مانند 

 شود. با عرض حرمت.
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Omar Zia 

 نیکه در ا دیدانیم دیرا مطالعه کن یجنور 23 خیتار Financial Affairsصاحب ، اگر لطف نموده و  کشاورز

دالر به  ونیبل ۵27 نیدالر به کشور ما آمده است . واضح است که همه ا ونیبل ۵27 یغن یسال حکومت آقا ۴

آن به ما داده شده و  %۵0که میکن ضحکومت افغانستان داده نشده ،مصارف خود شان هم بوده است حاال اگر فر

 یاقب ونیبل 132ها مفقود شده،  ییکایامر Contractorدر فساد خود ما و  دهیآنچه بما رس %۵0 میهم فرض کن

ممکن بود. سپردن پوست  شتری، انکشافات به مراتب ب شدیهم داده م سوادیجمهور ب سیمانده را اگر بدست کدام ر

را  دیروزنه ام گانهی یسال حکومت خود وقت نیبه شمول خانم ها را درآخر ردهک لیبه جوانان تحص یدیها کل

 ایو مأیسال مستق 19 نیشخص در نیکه ا دیا.شروع کرد . کشاورز صاحب، حتمأ متوجه شده  دیامتحان د نیدر

 یرا از هم جدا کردن انتها یو غن یبود. کرز کیعقب پرده در قدرت شر ایپرده و  ی، رو میمستق ریغ

 شنهادینبود که پ یغن نیا ایآ میاست . اگر ما واقعأ از آمدن طالب ترس دار یو ساده دل یساده لوح ،یوشباورخ

نبود که در قندهار افتخارانه  یغن ایماه قبل نمود . آ ۶و شرط را با طالبان فقط  دیق چگونهیمذاکرات بدون ه

عرض کردم  کهیجمهور نبود ، اما طور سیر زطالب را رها ساخته است ، اگر چه هنو انیاعتراف کرد که بند

که اگر طالب با  دیرا فراموش نکن ریحق نیگفته ا نیوارم شما وهم ارسال صاحب ا دیبود . ام کیدر قدرت شر

 را بمقامش بگذارند . یطالبا ن قبول و در عمل اجرا خواهد شد اگر غن یدآخل مذاکره شود تمام خواسته ها یغن

Abdul Wassé Bacharyar 

تجاهل عارفانه کرده  ای دیاز حال مردم داخل افغانستان خبر ندار دیکنیم یکه در خارج در رفاه زندگ یکسان شما

 استیتقلب در انتخابات ر نیکه ا دیکنیدفاع م یحکومت منفور و با تقلب گسترده در انتخابات پارلمان کیاز 

بعد نظر  دیمردم درد و رنج شانرا بکجا تحمل کن اب دیلطفا نخست در داخل افغانستان برو شودیم شتریب یجمهور

 دیبده

Said Abdullah Kazem 

واضح است جناب  کهیتا جائ د؟یدار فیبه وطن تشر نسویشما از چه وقت بد دانمینم اریاحب بشرداکتر ص جناب

قبالً  کهیکه نشد، همانطور دیباش یجمهور استیر دیکاند دیخواستیبه وطن رفته و م ریچند ماه اخ نیشما در ا

که کفته  یحرف کیشده و  لیتبد هیقر کیجهان ب دیجد یشما گفته بودم. بهرحال امروز از برکت تکنالوژ یبرا

 یرنج نم یاز فقر اطالعات گریمهاجر د یها نیو امروز خارج نش کندیزودتر از داخل به خارج انتقال م شود،یم

:  ندیگویآگاه شوند. م اناتیبسرعت از جر تواندیبه اطالعات را داشته باشند، م یدسترس یآرزو کهیبرند و کسان

گذارند، به  یم گرانید یخود را در بوتها یپاها کهیرا دارد. در داخل کسان ریوز لعقل چه نی( بری)س لیس

سخن تان  نیاستند، با ا می. شما حق ابراز نظر صدها هزار افغان را که در خارج مقتوانندیسهولت راه رفته نم

 للعجب ای. ندیایب ننخست به افغانستا دیحق ابراز نظر را دارند که با یکه آنها وقت دیگوئیو م دیکنیسلب م

Abdul Wassé Bacharyar Said Abdullah Kazem  

ساعت ها در  یدر زمستان سرد راه بند یبرق یب دیکنیشما از خارج مشکالت مردم را چطور احساس م یبل

من در  یتقلب گسترده در انتخابات پارلمان گریدآلوده و صد ها مثال  ستیز طیدر دفاتر مح یسرک ها فساد ادار

 .از دست ظلم به ستوه آمده اند هکه هم میایم ادیز چارهیبه کابل بودم و از دل مردم ب زین ریده سال اخ
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Sophia Omar 

سه  نیرفت از رونیحتما انتخاب کرد و راه ب دیرا با یکی نیبدتر و بدتر ٫بد نیب دیبه نظر شما با ٫ارسال برادر

  ·د؟؟ینیب ینم را

Massoud Arsala Sophia Omar  

 خانم عمر محترمه

 یچپ ایو  یاز احزاب جهاد یکیداشته باشد و با  یمردم یبان یرا که پشت یاز نظر تان. متاسفانه بنده کس سپاس

درست  ی. بلدیساز کیاست لطفا با ما شر نیاگر چن د،یشما کدام نسخه بهتر دار ایآ نم،یب ینداشته باشد نم یبسته ک

 یها هیو اگر همسا میریرا در نظر بگ ریچند سال اخ نیابد و بد تر است اما اگر تفاوت ها  نیاست که انتخاب ب

به مردم خدمت  تواندیدولت باشد م سییهر وطن پرست دگر که ر ایو  یغن یما بگزارند من باور دارم که آقا

 خود انتخاب کنند. یا ندهیآ یبرا دیمردم هستند که با نیاما ا روندیو م ندیآ یکند. دولت ها م

Said Abdullah Kazem 

به خود شما ست  اریطالب. اکنون اخت یعنی" نی"بدتر ونش،یو حوار یکرز یعنی"بدتر"  ،یاشرف غن یعنی"بد" 

 ! دیکنیرا انتخاب م کیکه کدام 

Mir Ansari Said Abdullah Kazem  

مردم انتخاب شد از  نیاز ب هایبکاریانتخابات آزاد و بدون هرنوع تقلب و فر کی. که در یتی، هر شخص محترم

 گزارم یهر آدرس که باشد من به آن ارج م

Omar Zia 

 دیرا قناعت بده یان غندوستدار یبعض دیتان داده شود که توانست تیموفق یکیبه شما تبر دیعمر، با هیسوف خانم

 .  دانستندیراه حل همه مشکالت ما م گانهیرا  یکه قبأل غن یکسان ند،یاعتراف نما یکه به " بد " بودن غن

Massoud Arsala Omar Zia  

 ایصاحب ض داکتر

جمهور بعد از  سیر نیبهتر دیشا یکه اشرف غن میگو یم یدار مانیتان بنده باشد من با تمام ا هیمقصد کنا اگر

کنم چون در آن زمان مطبوعات آزاد نبود  ینم سهیو کمونستان دگر را اصال مقا بیباشد ) داکتر نج بیداکتر نج

ندارد و  یکم یو نخواهم گفت که غن نگفتموقت  چیشناخت(. من ه یاسیس هیانیشود شخص را از چند ب یو نم

دگر را جستجو ندارم  یکنم اما متاسفانه کس انیب تانیبرانقصش را فعال  نیچند توانمیاست. من خودم م نیبهتر

 نیداشته باشد. و صرف به هم یو قوم یمل یبانیدست و پنجه نرم کند و تا اندازه پشت یجهاد یاژده ها نیکه با ا

وطن از هزار ها  یداخل طیآسان است که بدون در نظر گرفتن شرا اری. بسردیگیم یابیکام مرهعلت از نزد من ن

را کنار بزند، خانم خود را  نیبا وجود همه مشکالت هنوز هم توانسته مجاهد یداکتر غن م،یدور قضاوت کن لیما

ر د زیسال که دو سال آن ن هاروطن تا اندازه استوار کند. در چ یاقتصاد یها هیدر پهلو خود داشته باشد و پا

 ،یربان خیتار میبگزار دیشود توقع کرد. با ینم ادتریز نیگزشت از نیجنگ با امپراطور شمال و دگر مجاهد

تنبانش  راهنینباشند باز همه حسرت او و پ شانیا ی. مانند همه بزرگان افغان وقتردیبگ سهیرا مقا یو غن یکرز

 من باشد. با عرض حرمت. دهیصاحب کاظم هم تا اندازه هم عق رداکت کنمیرا خواهند خورد. فکر م
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Omar Zia Massoud Arsala عرض کنم که کلمه  دیداکتر صاحب ارسال ، حضور شما با کمال احترم با

کس بر نخورد. به هر حال به افکار و نظر شما در  چی" را قصدأ استعمال کردم تا به هیدوستداران غن ی"بعض

را  یغن یدر باره آقا نجانبیوار استم که شما هم نظر ا دی. ام کنمیواقف استم و احترام م خوب یغن یباره آقا

 یغن یآقا یو تنبان پاکستان راهنی، و پتو و پ یکه لنگ کنمی. البته بازهم تکرار مدیتنها به لباس او خالصه نساز

 یقانون انیاگر آقا کهی. در حالستین گرید زیمردم چ بیاو به نظر من جز تبارز وفر یصلم " گفتن ها یمثل "صل

قابل درک  نجانبیلباس را در بر کنند به نظرا نیهم هر طالب و مجاهد وهر هموطن ا اینور و  یعطا ای یربان ای

 و احترام است

Sophia Omar 

فرموده  ایجناب محترم عمر ض کهی.طورکنمیداکتر صاحب کاظم اولتر از همه سالم خدمت تان عرض م جناب

هر تائ یاند تشکر که از بد بودن اشرف غن ُُ به جواب جناب ارسال نوشته ام  کهی. و من طوردیگزاش ته ا دیُم

 میشو لمقابرا  یشده و خوب و مل رونیب نیبدتر و بدتر٫دارم که از چوکات بد یدواریام

Said Abdullah Kazem 

 زین گرانیتا د دیسیموجه آن بنو لیلطفاً آنرا با دال د،یآن مطمئن هست یو در خوب دیاگر خوب را َدَرک دار شما

موجود خوب  طیاز اوصاف آن خوب شما مطلع شده و به آن خوب شما ارج گذارند. من بارها گفته ام که در شرا

 کیخوب  افتنیاست،  هایمملواز خراب هموجود ک طیدارد و تحت شرا انیاست که در کشور جر یطیتابع شرا

 یحکم خوب را دارد. قضاوت ما بطور نسب ی" بازهم بطور نسبنی"بدتر و بدتر سهیلذا "بد" به مقا باشد،یمعما م

نکرده ام،  ادیخوب مطلق  ثیبه ح یاز اشرف غن چگاهیخوب شما. من ه یاست ، نه مطلق. به انتظار معرف

بد از بدتر و  حیترج یعنیبوده است  گرانید سهیبه مقا لیبد کی ثیبه ح ودموج طیمن از او تابع شرا تیحما

 .نمیب یموجود نم طیرا در شرا یگرید لیاست، چون بد ریانتخاب ناگز کی نیها و ا نیبدتر

Mir Ansari Said Abdullah Kazem  

 یکرس یاحتمال دیکاند یهستند و حت یمانیبنام محمد اشرف ا ایاز هموطنان ما و شما در ورجن یکیصاحب  داکتر

 تیانتخابات به صالح یونهایافراد متقلب و فاسد را در کمس یغن یبودند اما به نسبت که آقا یجمهور استیر

 شانیبلند کرد ازان سبب اها سر  یکه چه رسوائ دیدیکرد و نام اش را مستقل گذاشت ؟ و بعد شما د نیخود تع

 کیاز نزد شانرایکه من ا یراه حل دانستند تا جائ گانهیو طرفدار حکومت مؤقت شدند و آنرا  میانتخابات را تحر

که در تمام  ندیگویم شانی، و ا دیمعرفت دار شانیشما با ا ایهستند آ یغن یشناسم انسان به مراتب بهتر از آقا یم

به نظر شما انسان  ایدارند آ اریمردم اعتبار و شهرت بس نیاند و درب دهیبا مردم د کیاز نزد نستانافغا اتیوال

 ؟! ستندین یغن یبهتر از آقا ینسب

Said Abdullah Kazem 

 د،یکنیصحبت م یبکاریو تصور از انتخابات ازاد، فارغ از هرنوع تقلب و فر الیصاحب شما در عالم خ ریم

همه  یبود، آنوقت من هم با شما همصدا بودم و آرزو یو ممکن م یموجود عمل طیاخواسته ها در شر نیکاش ا

. شما در ستین شیب یزیچ یومندآرز کیخواسته ها جز  نیتحقق چنان اصول در کشور است. اما متأسفانه که ا

و با حالوت  دهیرس وهیآن م یحاصل دیکه با دیکنیبرگ توقع م یدرخت ب کیاز  خبندانیزمستان پر برف و  کی

 یکم کی. دیباشد. کشور از هرطرف در منجالب فساد غرق است و شما از آن توقع آب زالل را دار نیو شر
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نظر خود  یکیاست که  بیعج می. برادیریخود در نظر گ یفکر و آنرا در قضاوتها یو احوال جار طیبه شرا دیبا

 کهیدرحال شد،یاند ی"خوب" م تیخود به موجوددر تصور  یگریو د کندیم انیفاضله" ب نهیرا با تصورات "مد

و بر طبق آن  دیکشور توجه فرمائ ینیع طیدو حالت به فرسخ ها دور است. لطفاً به شرا نیاوضاع کشور از ا

 یو تصور یلی" و تخانهی"آرمان گرا یی. از ابراز نظرهاافتی یرهائ دیمنجالب با نید که چگونه از اینظر ده

بلکه در  م،یخوب ارتقا نکرده ا ۀ. ما هنوز به مرحلدیها پا بگذار تیسخت واقع نیبه زم الیو از آسمان خ دیبگذر

انتخاب و از او  دیباشد با یبه خوب نسب نیرا که قر یکی دیآنها با نیاز ب میها قرار دار نیبد، بدتر و بدتر نیب

 اهم گردد.باالتر فر یبه قدمه ها دنیرس یبرا یدواریکنم تا ام تیحما

Omar Zia 

" امروز ظهور کرده اند و از هم فرق دارند. در نیو "بد تر« بدتر » و « بد »  نیکه ا شودیوانمود م نیچن

 یکرز یآقا نیبودند. ا کیعقب پرده در قدرت شر ایپرده و یسال رو 19 نیدر« بدتر » "بد" و  نیا کهیحال

انتخابات گوسفند ها را فربه ساخت و  تهیدر کم لی، با تقرر اشخاص مثل امرخ ی"بدتر" بود که با انتخابات قالب

فوق العاده  ازاتیلقب و امت نیتر یبود که عال یغن« بد »  نیجمهور ساخت. و بعدأ ا سیرا ر ی"بد " غن نیا

آنهارا « بدتر » و  یاسیس نی" طالبان را مخالف"بد نیا ایاعطا کرد. همچنان آ« بد تر»  یکرز یرا برا یمال

، با وجود آنکه بگفته داکتر صاحب کاظم  میستیآگاه ن اناتیجر نیچرا ما از دانمی. حاال نمدنخوان یبرادران نا راض

به اطالعات را داشته  یدسترس یآرزو کهیبرند و کسان یرنج نم یاز فقر اطالعات گریمهاجر د یها نی"خارج نش

 آگاه شوند" اناتیبسرعت از جر تواندیباشند، م

Said Abdullah Kazem 

دور و  یبخصوص آنچه در گذشته ها م،یامور در کشور را ندار هیتصف یتوانائ نجایصاحب محترم ما درا داکتر

د فرو رفته است و در قعر مرداب فسا نسویعرض کردم که کشور از مدتها بد یصورت گرفته است. وقت کینزد

 ند،یافزا یو تاحال برشدت آن م هوضع را بار آورد نیا کهیو اشخاص ستیممکن ن یگ کبارهیکردن آن به  رونیب

 نیممکن خود را در قدرت نگهدارند، لذا اگر در ا قیدارند تا از هر طر یو سع باشندیهنوزهم در قدرت م

 تیروزنه را در موجود نیو من شخصاً ا کندیبخود جلب م روزنه توجه را نیشود، ا جادیا یروزنه ا کخانهیتار

. هر هموطن حق دارد متفاوت از من فکر کند و گرانید سهیبه مقا یسبآنهم بطور ن دهم،یم صیتشخ یاشرف غن

صفحه  نی. دراسمینو یمن نظر خود را م نرویداشته باشد. از ا النی، به آن م رسدیبه آنچه در نظر شان مناسبتر م

 ارمحض جهت تبادل افک رد،یگیتبصره صورت م گانی. اگر میو نه وقت آنرا دار ستیجر و بحث ن اریمجال بس

 متفاوت دارند، حق شما و حق آنها است. اتینظر گرانید ایو  یانصار یآقا ایجناب شما و  نکهیاست و بس. ا

Assadullah Azizian 

واستفاده  یشود همه تجربو یافغانستان بررس انهیرا در خاور م کایمرگذشته ا یاسیس یها یمحترم اگر باز استاد

 یعمل یمعموال برا یمیدا یدولتدار یومستحکم برا یتهداب اساس کیو زود گذر بوده نه گذاشتن  یشخص یها

تر کند واقع شود چنانچه اش خوب یسیق پالیتا در تطب دینمایاستفاده م سوادیتمدن آن از اشخاص سست عنصر وب

 رهیآن بعدا طالبان وغ زاتیمنظم با تجه یبردن اردو نیدوماه وچارماه ازب زیبشما افتضا ح ام نیآوردن مجاهد

 رایز میگله کن دیبنا ما نبا کاستیگذاران امر استیپاکستان همه ساخته وبافته س یاس ا یاجنت ا نیو آوردن گلبد

 را ندارد مردم بچه یپروا لییعزرا
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Hafizullah Khaled 

 یکمتر از همان امارت اسالم یبه این نظر بوده که اگر یک بار امور کشور بدست طالبان به افتد آنها به چیز بنده

 199۶ یو روایت خاص خود شان از اداره کشور قانع نخواهد بود، اگر دوستان به یاد داشته باشند در اوایل سالها

ها فقط زمینه ساز آمدن شاه سابق بوده و خود  البنمود که ط یرا در میان مردم پخش م ینیز یک عده خبرها

ز بروز قدرت خویشرا در کابل استحکام بخشیده بعدأ ما دیدیم که رو یشان به ماندن در قدرت عالقه نداشته ول

الرغم  یبامیان عل یدیگر بر مردم تطبیق نموده در موضوع بت ها یپ یروایات خاص خویشرا از اسالم یک

یک انچ نیز از پالن و  یچندین کشور جهان طالبان حت یملل متحد یونسکو و روئسا یتقاضا و اصرار سرمنش

 بامیان را تخریب نمودند. یتاریخ یااهداف خویش عقب بر نگشته بت ه

تکرار نخواهد شد، شاید اینبار طالب ها "  199۶وجود دارد که اینبار باز هم حوادث سالهاي  یاکنون تضمین آیا

 یرا از صحنه خارج نموده بود ول یجهاد یدو برابر تیز ترباشند"زیرا در آن سالها طالب ها صرف تنظیم ها

 شد. هندبر پنجاه کشور جهان وارد ارگ خوا یزپیرو یاینبار آنها با دعوا

 

  

 

 

  

 

  

 


