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 د مومندوومحمد دا

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٧

  شنوم ی م"محترم بارز" را از حنجرۀ "مال خالص"صداى 
  

 روش و آداب مطبوعاتی به نشر اين مضمون دفاعيه قبالٌ به سايت افغان جرمن ارسال گرديد، اما خالف: نوت

  . نرسيد

 

م يمى به اصطالح جھادى تمام ھموطنان مقيساى تنظؤکى از ري مال خالص ،ست وپنج سال قبليدر حدود ب

ت بود که قالدۀ غالمى جنرال ين واقعيمال خالص عاجز از درک ا. کشورھاى غربى را جبون و شغال خطاب کرد

شان از طرف آن يمى قرار داشت و ايندانان و اعضاى  تنظ، قومءساؤم رآى پاکستان در گردن تما-اس-أ و آىيض

ل يقھرمان بگ(مسعود  احمد شاه که  یخ شاھد است زمانيتار. گردند یل، رھبرى و رھنمائى ميادارۀ خطرناک تمو

محمد د ياست جمھورى شھين در دورۀ ريان ربانى و گلبدھر ب،) شب از ترس طالبان پاى لوچ فرار کردۀميکه در ن

عنى پاکستان فرار کردند،  از طرف ادارۀ آى اس آى يس يى و مولود نامشروع استعمار انگله ئد  به دشمن عنعنوودا

شرمى در خاک يخى با کمال دنائت و بين دشمن  تاريده، مطابق مطامع و پالن ھاى ايز گرديه و تجھيل، تربيتمو

م ھاى ھفتگانه از ين دوره که تنظيدر ھم. ستى پرداختنديوربى و تريت ھاى دھشت افگنانه، تخريآبائى خود به فعال

ت ملت يل دولت پاکستان، عمالً خود را در مقام وصايد، زعامت محيگرد یت ميطرف دولت پاکستان اداره و حما

مى در مجوع و يرا زعامت تنظيز. کرد یندگى مين المللى از کشور و مردم ما نمايافغان قرار داده و در مجامع ب

نه بر يدند تا در زميد یت را در خود نميت و صالحأن جريان شان فاقد شھامت و وجدان ملى بودند و ارھبر

  .نديحکومت پاکستان اعتراض نما

مجاھد "ق اخبار يت مبارز ملى در زمان اقامت کوتاه خود در پاکستان از طرين شخصياستاد عبدالرحمن پژواک اول

ست و دولت پاکستان يت نيم االھليرمود که ملت ما از نظر حقوقى عد صداى اعتراض خود را بلند کرد و ف"ولس

به ن اعتراض و دفاع از شرف و وقار ملى يا. ديندگى نماين المللى  از مردم افغانستان نمايحق ندارد در مجامع ب

 موجب استاد پژواک که با تمام مقاصد، مطامع و پالن ھاى استعمارى پاکستان در تضاد کامل قرارداشت،وسيلۀ 

 از پاکستان صادر ده امر فورى اخراج استاد پژواک راي و دولت نظامى پاکستان گرداءيخشم و غضب جنرال ض

مگر متأسفانه چشم ھاى  مال خالص کور، گوش . ز روانۀ زندان گشتي ن"مجاھد ولس"ول اخبار ؤر مسينمود و مد

اسى آن زمان يت ھاى مسلم سيدن و دانستن واقعيدن، شنيده و ناتوان از ديھاى مال خالص کر و مغز مالخالص پوس
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ره يکرد که عناصر ترسو، جبون و شغاالن اصلى ھمان ج یک انسان و مسلمان صادق اعتراف ميث يبود، تا به ح

ن جاست ياسؤال در. کرد یخواران و مزدوران به اصطالح جھادى بودند که دولت پاکستان سر شان شادى بازى م

گران با داشتن تمام ين و دين، مال گلبديان الدھرالنى، مال بي، مال خالص، مال مجددى، مالگمسعود احمد شاه که چرا 

حق و وطن پرستانۀ استاد ه ت صداى بيحقاناز ت ين شھامت اخالقى را نداشتند که درحمايمى خود ايم تنظيقدرت عظ

  .گرفتند یعبدالرحمن پژواک در کنار وى قرار م

مى در جھت مطامع استعمارى خود يساى تنظؤز مانند ريد استاد پژواک را نيفق نگردو دولت پاکستان من کهيابعد از

آى -اس-ت  آىيم پشاور به  فرمان و ھدايم ھاى مقيغاتى تنظين تبليد و موصوف را اخراج نمود، ماشياستعمال نما

م غرب به راه يمقکشور اسى يت ھاى سي و شخصشاه سابقه زعامت يع و دامنه دارى را عليپروپاگند ھاى وس

گانه شخصى که ھراس داشتند، ھمانا پادشاه سابق يم ھاى فروخته شده و دولت پاکستان از يرا تنظيانداخت، ز

  . برخوردار بود"ن المللىيوجاھت ملى و ب"کا از يس جمھور اسبق امريکسن رئيافغانستان بود که به قول ن

د، احزاب به اصطالح جھادى مخلوق يگرد یمطرح مز يصلح آم لۀ زعامت مجدد پادشاه و راه حلأکه مس یھر زمان

کى از چھره يل امام يکرن. شدند ینى خود را کنار گذاشته و باھم متحد ميآى و سى آى اى اختالف ذات الب-اس-آى

ت و ابتکار عملى را در موضوع ي نمود که سى آى اى اجازۀ فعالاءآى  چند سال قبل افش- اس- ھاى سرشناس آى

  ).مراجعه شود به اخبار افغان رساله. (آى و دولت پاکستان محول کرده بود-اس-ىافغانستان به آ

خواست افغانستان  یز معضلۀ افغانستان نبود بلکه مينست که دولت اضالع متحده در غم حل صلح آميت امر ايواقع

فقانه وون افغان ميليک ميشتر از ين بازى بزرگ رول خود را با قربانى ساختن بياتنام اتحاد شوروى باشد و دريو

  .انجام داد

ت يجمع"س يوسف براى پر کردن خالى فقدان زعامت ملى به تأسي مرحوم دکتور ،ن زمان در غربيمقارن  ھم

موصوف سفر ھاى طوالنى به کشور ھاى مختلف به عمل آورد و با اعضاى کانگرس .  پرداخت"م وحدتيتحک

ب شده بود يا ترتيفورنيوسف در شمال کليفلى که به افتخار دکتور  در مح١٩٨٢در سال . کا مذاکراتى انجام داد يامر

ر در محفلى يز اعضاى شوراى زمرد فروشان پنجشيسه سال قبل ن. مى بودميشرمانۀ اعضاى تنظيبات بيشاھد تخر

  .چ نوع دنائت و بى شرفى خوددارى نکردنديب شده بود از ھيا ترتي وطن ماللۍ جو"مبارز"زۀ يکه به افتخار دوش

ون ھا به يزيوھا و تلويتنگھا، راديم ھاى به اصطالح جھادى در مين مکروب ھاى وابسته به تنظيکه ا نيخالصه ا

چ نوع يلفون ھا به منازل شخصى مردم از ھيق شب نامه و تين شکل به اھانت مردم پرداخته و ھم از طريزشت تر

  .م غرب خود دارى نکردنديحق گوى مقد و دشنام دادن در مقابل ھم وطنان مبارز و يدنائت، پستى، تھد

ون ھا، يزيوھا، تلويق وسائل نشراتى مانند راديارى از ھموطنان منور، دلسوز، وطندوست و مبارز از طريبس

ق مبارزۀ يت دامنه دارى را براى نجات کشور و مردم از طريتى فعاليت ھاى انترنيمجالت، کتب، جرائد و سا

گرى ھاى الزم از خود اد وطن پرستانه و افشيرى در ابراز عقايند وشجاعت بى نظمطبوعاتى و ثقافتى به راه انداخت

  .گردد یماندارى تام  دنبال ميت ھا  تا امروز با شجاعت  و اين فعاليانشان دادند که برخى از

 پورتال معتقد به اصالت منافع ملى مردم افغانستان درانقالبی و مان، يگرانۀ ھموطنان دانشمند، با اءان افشيمضام

 سال به ٢٤باً از ينى که تقريۀ وزيدونشر.  ک نمونۀ بارز و روشن آن استي " آزاد افغانستان–افغنستان آزاد "ن يوز

ا بلند کرده و از عزت و شرافت ملى  مردم  و کشور ما يفورنيحق ملت و مردم مظلوم مارا در کله نطرف صداى بيا

ان استاد سابقۀ يل هللا ھاشميد خليت مبارز بزرگ ملى داکتر سيريمدبه » نۀ افغانستانيآئ«دفاع نموده عبارت از 
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ر ثقافتى ينظ یت ژورنالست تواناى کشور سراج وھاج است که مبارزۀ بيريمده ب»  درد دل افغان«پوھنتون کابل و 

  .خ  مبارزه در غرب خواھد بوديناً ثبت تاريقيان مسائل ملى ير اخالقى شان در بيت کم نظأو جر

من متأسفانه .  داشته باشم"بارز" آقاین قسمت صحبتى با ياخواھم در یاددھانى مطالب فوق الذکر مي تذکار و بعد از

ن حال که يالت مسلکى شان در کدام رشته است ولى در عيدانم تحص ی شان را ندارم و نم"جناب"سعادت شناخت 

 یه ھا ميوۀ منطق استقرائى کلي جناب شان به شکهی موارددانم، متأسفانه در  یق ميسندگى شان را قابل تشويذوق نو

  .ات شان موافقت کرديتوان با نظر یکنند، نم یسازند و احکام جزمى صادر م

ست، واقع ينتر ان در غرب ترسو يس جمھور کرزى ازما فراريرئ(ن شان را تحت عنوان يکى از مضاميچندى قبل 

را به ن ن مضمون مين مطالعه نمودم که عنوان ايرمن آنال ج-تى افغانيانترن" وزين"ت يمنتشرۀ سا)  ن تر استيب

م و ين مرسوم اخالقى جامعۀ ما ، ھموطنان مقي سال قبل مالخالص انداخت که خالف تمام مواز٢٥اد سخنان ي

 مانند "باسوادى"جاى تأسف است که شخص .  جبون و شغال خطاب کرده بودءمسکون در جھان غرب را بال استثنا

 یم  کشور ھاى غربى تکرار مي سال سخنان مال خالص را به نحوى در مورد ھموطنان مق٢٥ مدت  بعد از"بارز"

را ) تکارانيلۀ دست جناآگانگان و يگوډاگى ب(ت حامد کرزى يقدم فراتر گذاشته شخص کي "محترم بارز". نديفرما

داند که  ین دوست و دانشمندى ممان وطيت فرزانه تر از تمام ھموطنان با ايرت و معقوليمان و غياز نظر داشتن ا

  !در جھان غرب زندگى دارند

 را تا حد پرستش احترام کند، ولى درست نخواھد بود جناب شان ھم "حامد کرزۍ" حق دارد "محترم بارز"البته 

  .نديسه با وى نامعقول و ترسو و جبون خطاب نماي در مقام مقاء استثنادونم کشور ھاى غربى را بيوطنان مق

قات و مطالعات روانى و مذاکرات و مصاحبه ھا با ھموطنان يد که به استناد کدام تحقنتوان یب شان گفته ما جنايآ

ا حد اقل چند ي چند ھزار نفر و ،ا جناب شان از زمرۀ صدھا ھزار نفريل شده اند؟  آيم غرب به ھمچو کشفى نايمق

 جناب شان ئیۀ نمونه يشکل احصائه تا حد اقل بن منظور مالقات نموده اند يصد نفر را در کشور ھاى مختلف به ا

  .باشند ی م"حامد کرزى"م غرب ترسوتر و نامعقول تر از يده باشند که افغان ھاى مقيجه رسانين نتيرا به ا

اقت، ياگر آقاى کرزى در ل«دھد  ین ادامه ميگرى در مورد ممدوح خود چنيک پاراگراف دي در "محترم بارز"

پدرش . ستيچکدام آن نيک اعضاى ولسى جرگه نباشد کمتر از ھيشتر از ھريقى بوطن دوستى و صداقت اخال

ه دولت يز در مبارزات مقاومت عليد و حامد کرزى نيعبداالحد خان کرزى در راه دفاع از وطن به شھادت رس

  ».رو حکومت پاکستان تا سقوط حکومت طالبان عمالً مبارزه نموده استيه گروه ھاى پيشوروى سابق و عل

اقت و وطن دوستى و صداقت اخالقى دروغگوئى، منافقت، پول گرفتن پنھانى از منابع مشکوک و يار لياگر مع

اسى، عدم ير متداوم موقف سييدشمنان سالمت کشور، نقض قول ھا و تخطى از تعھدات در برابر مردم، تغ

تکاران ير از جنايت و تقديحمااست داخلى و خارجى، سازش، يسى روشن و ثابت در سيک پاليب يت  و تعقيموجود

ل ھرساله يت دفاع، تجلير بى کفاير مخلوع وزارت داخله و وزيحضرت غازى امان هللا خان به وزياعطاى مدال اعل(

 و "نيان الدھرب -بحران"ن ياطي ارشدالشل ھفتۀ صلح و وحدت ملى براىيد تجليت مسعود، فرمان جدياز شخص

 "حامد کرزى" در آن صورتو امثال آن باشد ...) قلمداد کردن وخ کشور يت درخشان تاريموصوف را شخص

  . از ممدوح خود به عمل مى آورد"محترم بارز" است که یشيسزاوار مدح و ستا

مان ، داراى  وجدان و شعور ملى، معتقد به يک عده عناصر مبارز، با ايد انکار کرد که در پارلمان فاسد ھم ينبا

رمضان "ن ذوات ھم داکتر يکى ازيل ارادۀ مردم وجود دارد که يت منافع ملى و تمثيت مردم و ارجحيحاکم

 استاد بزرگوار مرحوم ایمن در طول زندگانى خود کمتر شخص متقى و شجاعى را به استثن.  است"بشردوست
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ده ام که به يس انتخابى پوھنتون کابل دين رئياسى و اولي استاد پوھنڅى حقوق و علوم س"فضل ربى پژواک"پوھاند 

زگار، مبارز و معتقد به ارزش ھا و مقدسات ملى ي وطندوست، مردم پرور، پرھ"رمضان بشردوست"ۀ داکتر يسو

 باالتر و واالتر از ء در تمام ابعاد آن بدون استثنا"حامد کرزى"ت ي مدعى اند که شخص"محترم بارز"ولى . باشد

ر عادالنۀ خود سخت به خطا رفته اند و از ين قضاوت غيار د"محترم بارز"متأسفانه . تمام اعضاى پارلمان است

  .قت گرائى فاصلۀ فراوان گرفته انديقت جوئى و حقيحق

حامدکرزى در :(دھم که مدعى اند  یابى قرار ميرا مورد ارز گرى  از نوشتۀ   شانيک پاراگراف دياکنون 

  .) عمالً مبارزه کرده استانرو حکومت پاکستيه گروھاى پيعله دولت شوروى و يمبارزات مقاومت عل

م ھاى به يکى از تنظيو درچوکات ) خاک ھاى مغصوبۀ ما( در دورۀ جھاد درداخل خاک پاکستان "حامدکرزى"

و  پدرش او . کرد یبود، کار م) شاه شجاع ثالث(م صبغت هللا مجددى يرو پاکستان که ھمانا تنظياصطالح جھادى پ

ن منافع يرى بود که در موازات تأميک جھادى اجين حساب يرفتند و به اگ یآى معاش م-اس-ال   آىيھردو از سوس

ن يف مبارزيران و پاکستان را در ردير اياگر قرار باشد که جھادى ھاى اج. کرد یپاکستان از جھاد افغانستان کار م

ونس يهللا عبدهللا، ن، عبدي الد)برھان(م، معلم عطأ، بحرانيم فھي قس خاينانی مانندن صورتيام دريملى قلمداد نمائ

ن، ياف، گلبديمسعود  و برادرانش، محقق، ساحمد شاه د، ووت، جنرال داأل، کاظمى، جريقانونى، تورن اسمع

ت و مقام يثيقت حيرا در حقيد،  زناد و احترام شوين ملى ينام مبارزه د ھمه بي باھالى، مزارى و امثال آنيمالعمر، خل

 "حامدکرزى"مانند ای ن رتبه يک جھادى خشره و پائي مراتب  باالتر از مى و شھرت شان بهيو قوت و قدرت تنظ

رو و مخلوق يم ھاى  پيرۀ تنظيچ مقطع زمانى خارج از داي در ھ"حامد کرزى"د به صراحت گفت که يبا. باشد یم

ول ر اصيادى صبغت هللا  را در گردن داشته، مغيموصوف تا ھنوز ھم قالدۀ مر. ت نداشته استيپاکستان فعال

  .مالد یده و به چشم خود ميالت دولتى در محضر عام  دست ھاى صبغت هللا مجددى را بوسيفات و تشکيشرت

تکار، او را لقب ياسى دوستم جنايت سيص و چوکى پرستى است که به منظور کسب حمايصبغت هللا خان شخص حر

ادى و اقامتش در پشاور به ارتباط غازى که در زمان دورۀ جھ یداد، درحال) سپه ساالر بزرگ اسالم(د يخالد بن ول

خ معاصر کشور و الھام بخش  نھضت ھاى آزادى خواھى در شرق گفته بود که ي قھرمان واقعى تار"امان  خان"

ن مالى ي خود را ازھمصداقت اخالقى "حامد کرزى"ممکن . ستي ن"غازى"گر مستحق خطاب ي د"امان هللا خان"

م قارۀ يلسوف و شاعر انقالبى وقت نيف. پرست و سازش کار به ارث برده باشدبى عمل، منافق، دروغگو، پول 

  ديفرمايھندوستان عالمه اقبال م

  رىيات از حکمت قرآن نگيح    رىيبه بند صوفى و مال اس

. ران و پاکستان قرار دارديرو ايمى پيل در سازش و اتحاد کامل با جناح ھاى تنظير  سطور ذيحامد کرزى تا تحر

پس ادعاى مبارزۀ . را با دو انگشت خود پنھان سازد تواند آن ی نم"بارز صاحب"قت آفتابى است که يحقک ين يا

گرى تلقى يز ديش چيالى بيتوان جز خواب و خ یران را نميرو پاکستان و ايمى پيه گروه ھاى تنظي عل"حامد کرزى"

  .کرد

م ي بشنو"ب هللا کرزىيحب" بزرگوار شان مرحوم  را از زبان کاکاى"حامد کرزى"ن قضاوت در مورد يد و بھتريائيب

 "کرزى"ماى خانوادۀ ين سين و وطندوست ترين، باوقارترين، دانشمندتري پُروزن تر"ب هللا کرزىيحب"مرحوم .  

ار يک سلسله معي معتقد و متعھد به  داشت واسىيت اصولى و ادارى، تقواى بزرگ سيک شخصيث ي به حاو. بود

ک ين حال ي که در ع"کرزى"مرحوم . کرد یبود که عدول از آن را گناه نابخشودنى تلقى ماسى يھاى اخالقى و س
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دنش  توسط جورج بوش ي را بعد از به قدرت رسان"حامد"فکر و تکنوکرات عالى مقام بود، برادرزادۀ خود روشن

  .داد ی جواب نم"حامد"لفون يدانست، چنانچه حتا به تي م"کرزى"ۀ ننگ و عار خاندان يما

ن توانائى را يکا ايبالعکس دولت امر«: گرى مدعى اند يک پاراگراف دي به سلسلۀ ادعا ھاى خود در "محترم بارز"

نست که اگر ياندازد ولى ترس ازيک روز تمام قوت ھاى نظامى پاکستان را از کار بيدارد ھرگاه خواسته باشد در 

فتد، در يستى بيار تند رو تروريدست گروه ھاى بسن اردوى پاکستان از ھم بپاشد مبادا سالح ھاى اتومى بيھم

  »داند آنھا چه خواھند کرد و وضع منطقه و جھان چه خواھد شد؟يآنصورت کس نم

ن يکا ايد که دولت امريفرما یت ابراز نظر ميگر با مطلقيک بار ديسندۀ محترم يگردد نو یکه مالحظه م یطور

  .ندازديروز تمام قوت نظامى پاکستان را از کار بک يتوانائى را دارد که ھرگاه خواسته باشد در 

قات و مدارک و معلومات و سابقه و يه و تحقي به استناد کدام ارقام و احصائ"محترم بارز"ن جاست که ياسؤال در

  کند؟ ین حکمى را صادر ميتخصص در امور نظامى چن

باردمان قواى نظامى اضالع متحده  بم،دين مالحظه گرديکه در دو جنگ اضالع متحده و حکومت صدام حس یطور

ام داخلى و بمباردمان يم قذافى باوجود قيا ھم رژيبيحتا در کشور ل. ش دوام کرديک ماه کم و بيباً يھر بار مدت تقر

  .نمودھوائى کشور ھاى ناتو، ماه ھا مقاومت دوام 

تحده توان نابود ساختن قواى  در حکم و ادعاى فوق الذکر نظر صائب داشته و اضالع م"محترم بارز"م يريولى گ

ک روز داشته باشد، با توجه به تجربۀ مداخلۀ نظامى ينظامى پاکستان را بدون توصل به استعمال سالح ذروى در 

قادر نخواھد بود که » سادوم«ا اضالع متحده به ھمکارى ي آ"بن الدن"م خاک پاکستان و کشتن برق آساى يدر حر

 مواجه "بن الدن"ز به سرنوشت جسد ي پاکستان بم ھاى اتومى پاکستان را نن جنگى يھمزمان با فلج کردن ماش

  سازد؟

نست  که اضالع متحده ھرگز به ھمچو عمل احمقانه دست نخواھد زد، و در عوض تالش خواھد يت امر ايولى واقع

حسنى " اي "حامدکرزى"گردن مانند ه ت و قالده بيت بى خاصيک شخصيک کودتاى نظامى يق يد تا از طريورز

  . را حاکم به سرنوشت کشور پاکستان سازد"مبارک

: نديفرما یجناب شان م. ميدھ یابى قرار مي را مورد ارز"محترم بارز"راگراف مورد بحث ن پين قسمت آخريادر

ه ل افغانستان و دولت ھاى در ارتباط بيھفتاد سال طورى مساو ش از شصت ينست که کسانى در سن بيعجب ا«

ک روز ھم يدھند که تصور مى رود آنھا درغرب زاده شده اند و  یابى قرار ميان را مورد ارزل افغانستيمسا

ا دولت و جامعه يده اند، نظرات شان راجع به دولت و جامعه چنان است که گويک نديرا از نزد افغانستان و مردم آن

اگر افراد ; وجود آمده استه ن جامعه بيکه دولت از داخل ھم یگر اند در حاليز کامالً مجزا ولى متضاد با ھمديدو چ

  ».وجود نمى آمده ن دولت جنگساالر و فاسد بيجامعه آگاه و پاک و منزه مى بود چن

سندگانى را که دولت يات ھم وطنان و تمام دانشمندان و نوي و نظراء  آر"محترم بارز"راگراف فوق الذکر در پ

ر منطقى و بى خبر از ساختار و رول جامعۀ خود در يدانند، غ یتکار ميک دولت  فاسد و جنايتاً  ي را ماھ"کرزى"

ل يل دولت موجوده قلمداد نموده مدعى اند که دولت موجوده فاسد و جنگ ساالر مولود ارادۀ مردم ماست و دليتشک

 یک دولت فاسدى نميبود امروز ما شاھد وجود ھمچو  یآورند که اگر افراد جامعۀ ما آگاه و پاک و منزه م یم

ن مردم ماست  ياقت، وطن دوستى و صداقت اخالقى است ولى اي واجد صفات ل"حامدکرزى"گر يم، به عبارت ديبود

  .که ناپاک و بى شعورند
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اى يتکار و خائن به مصالح عليدانند که تمام دولت ھاى فاسد و جنا ی صاحب آگاھى کامل دارند و م"جناب بارز"

م ھاى يد بر سرنوشت کشور و ملت افغان مسلط ساخته شده اند رژوودامحمد د يکشور که بعد از دولت جمھورى شھ

ر چتر بمباردمان جھنمى قواى يکودتائى و صادراتى قدرت ھاى استعمارى است به شمول دولت موجوده که در ز

است يتکارش آرزوى ريرجھادى جناياران و شرکاى جھادى و غي و "حامدکرزى"افت ورنه يل ياضالع متحده تشک

  .برند ی ملت مظلوم و بى چاره و ناتوان و محکوم را به گور مبر اعادۀ قدرت و بادارى دولت و

ن در يگارشى متنفذيال(ک مضمون پرمحتواى تحت عنوان يک روز قبل  يدانم که  یادآورى مين قسمت قابل يادر

شمى  استاد اسبق به قلم دانشمند محترم پوھاند داکتر طاھر ھا) تيجوى ھو و آستانۀ فروپاشى ملتى در جست

محترم . ن توجھم را جلب نمودي جرمن آنال-افغان" وزين"ت ياسى پوھنتون کابل در سايپوھنځۍ  حقوق  و علوم س

است داخلى يب دولت موجوده، سيت و ترکياسى در بارۀ ماھيث متخصص رشتۀ حقوق و علوم سيحه استاد ھاشمى ب

رش را کمتر مطالعه ير آورده که نظي اى را به رشتۀ تحرن دولت مطالب ارزندهيادت ايو خارجى و زعامت  و ق

  .نموده ام

ن مضمون به يات ايبودند که از محتو ین و ھمکاران او از سواد الزم برخوردار ما و مشاور"حامد کرزى"کاش 

  .نمودند یز ما استفاده ميف و کشور عزينفع مردم شر

از گر يک عدۀ ديد عبدهللا کاظم  و ي داکتر سۀ عادالنشنھاداتينش گوش ھاى خود را به پا و مشاور"حامد کرزى"

 "ميم فھيقس"ن مشوره ھا مشوره ھاى ين و با ارزش تري عالى تر"حامد کرزى"براى . ندز کر انداختيھموطنان ن

  .ديگو یک و بلى صاحب و بلى بادارجان مياست که فوراً به او لب

  :ديفرما ی بزرگ ملى م و مفکرپشتون قومزم يوناليحضرت خوشحال بابا پدر ناس

  الى وى دا دوه کارهيھان د ننگــــــپه ج

      یا به کامران شي ککرۍ یا به وخوري

  انيپا١٠/٢٠١٢/١۵ 

  

  :يادداشت

که بعد از مدتھا، با ارسال مقالۀ شان امکان " مومند"ضمن ابراز خير مقدم مجدد خدمت ھمکار گرامی ما آقای 

  :ته اند، بايد بنگاريماستفاده از نظرات شان را مساعد ساخ

مانع از آن نمی گردد تا بنويسيم که در برخی از نکات مانند، نقش شاه مخلوع و " مومند"احترام ما به شخص آقای 

" کرزی"آحاد بيروکراسی مربوط وی در جريان مقاومت ضد روسی و نفس شرکت در پارلمان دولت دست نشاندۀ 

  .با ايشان از مبناء با ھم در مغايرت قرار دارد" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"نظرات و طرز ديد پورتال 

 ادارۀ پورتال

 

 


