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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
  بيوطن-تنھا : ارسالی 

 ٢٠١٣ جنوری ١٧

 

   کرزی به اوباماۀ محرمانۀنام
 

قت غذا خوردن  مشاور امنيتی کرزی  در و"دادفر سپنتا"متن اين نامه انگليسی بوده  وخيلی ھا ھم خصوصی  توسط 

 .در قصر سفيد  به اوباما سپرده شده است

 

 ؟!ما  اوباجاللتماب آقای

توانم  شفاھی   ابھام بماند نتوانستم و نمیۀ شدن آنچه که بايد  در پردءکه بنا بر ملحو ظات امنيتی بعدی و افشا ينااوالً از 

 معظم شما در امور افغانستان و ھمسايه ھا بيان اين گفتار خود را  برای شما و ديگر گردانندگان سياسی پاليسی دولت

ھای  شما و سياسته خاطر ابراز عالقه به خواھم و مجبور ھستم چند سطری از گفتنی ھايم را  فقط ب نمايم معذرت می

 با درايت خاصی که مخصوص شما و رھبران سياسی کشور شما است متوجه آن شده  و جنابعالیجاری تان بنويسم تا 

ساير مخلصان ه آن مبذول و از من و ت بعد از بيرون رفتن عساکر نجات بخش تان از افغانستان توجه خاصی بدر واقعا

  .  نمائيدت  حماي،خود که در اطراف من جمع اندعظيم الشأن ه آن درگا

نه و بی  سال  از ھيچ نوع خدمت  صادقا١١من در جر يان اين جنابعالی و تمام ادارۀ فخيمۀ کاخ سفيد گواه اند که 

 بی سرو سامان ۀآنچه شما گفتيد من عمل نمودم و دارو دست.  شما در يغ ننموده ام ۀآاليشانه غرض تأمين منافع ھمه جانب

 و ھمکاران من از دل و جان  در خدمت شما بودند اما ءکاھا يعنی شر  که آنیبا وجودخود را ھم در آن راه سوق دادم  

ين راه ايه و گاھی ھم با شير نشان دادن شان و يا علف خوردن خود  در تند و ھم گر که گاھی با احساسات اين من بودم

دانم تمام خدماتی که برای تطبيق پاليسی ھای شما  که می  نيست ؟؟ با وجودییمت بزرگشان نمودم مگر اين خدتشويق 

ين اواھد بود اما افتخار دارم که درام در خور ستايش و نوازش شما نخ  افغانستان انجام دادهۀدر کشور عقب نگھداشته شد

پيشگام تر بوده و . …و .  عبدهللا عبدهللا ،غنی اشرف،  معتصم با، غالمان شما مثل آقای جاللیۀخدمات از ھم

وجدان که معيار  انسانی ملت شريف ما  را به ببرک بین گرچه بعضی ھا م.   انجام دادم ،صادقانه آنچه تعھد نموده بودم

يم که من وطن فروش توانم بگو  میبا افتخار اما من ،نمايند کرد تشبيه می ھا حساب می ر با د وستی شورویرا در معيا

ھرچند  .ديديد بوده و ھستم خاطر خير ملت ما الزم میه  آنچه شما بۀ کنندء فقط اجرا،و خاين به مردم نبوده و نيستم

  ، طی ابالغيه ھای چند سطریرا و ھدايت شوندگان شما  کشتار  بيدريغ اين مردم  توسط شما و يا ھم نوکرانگاھی

خصوصی معذرت خواسته ه ام مگر برای شما کامالً روشن است که از آن بابت ھا مجبورا در مطبو عات تقبيح نمود
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يان جردر .  خالصه ھر کار و عملی که من و دوستانم انجام داديم به اساس ھدايت و رھنمائی ھای شما بوده است . بودم

 .گر بودمماشاتشما در افغانستان من ھم مثل شما بم اندازی و يا کشتار سر بازان 

 مادی ولو در ۀس قدرت نگھداشتيد  و اجازه داديد که من و فاميلم يک چند ذخيرأين ده سال در رارا در  ن که م ينااز 

ود که من از ياد آوری بعضی مسايل ش  اما اين دليل نمی؛ سپاس گذارم،ين چند صد مليون دالری  داشته باشيمئسطح پا

من ھم . ھر گز در رابطه به حمالت تروريستی وانتحاری از کشور پاکستان نام مبر !! خوداری نمايم  مثالً شما گفتيد 

ھا  من حتی بعضی از آن. تن وزير مشاور دارم ١١٠ شما حدود ۀمن به مشور. رفتم ! گفتيد برو . آمدم! گفتيد بيا . نبردم 

 که از کشور دوست جمھوری اسالمی  برايم می لیپو ۀوره ؟؟ در بارام چه رسد به مش ھا را نديده  آنناسم وش را نمی

 شما يعنی دولت شما اعتقاد راسخ دارم  نمیه و من چون ب!! مان ور نمائيد ھمه به دالر بود نه تودادند بايد بگويم که با

فتم شما گر اگر من تومان و لایر می. ه به رنگ دالر دارم رد نمايم توانم پول رايج  کشور شما را به اساس احترامی ک

 ؟؟!!آن ھمه دالر بود دالر !! باما اشتيد اما آقای اوحق د

يه در مواقع الزم با داير نمودن لو ؛ن نموديديحيث رئيس جمھور انتخابی افغانستان تعيه را بن  که شما مۀمن در دور

گه بدون خيانت  و دست درازی در حق اشتراک   به فرد فرد آن جرر شدگی شما را موفق و تمام پولھای منظو ھاجرگه

 خود را صادر نمودند که ۀخواستيد از زبان من شنيده و فيصل ھا ھم آنچه را شما می  توزيع نمودم و آندر جرگهکنندگان 

 .الحمد  رضايت شما ھم در آن موقع فراھم شد

 ، اعضای کابينه،ھمچنان توسط اشخاص با صالحيت  به اعضای پار لمان) یمدد معاش انسان(کمک ھای مالی شما 

آی .اس. شما با آیۀتباطات  اشخاص معين شدار. گردد  ھمه وقته در زمان معين توزيع می،ندانان قوماواليان حت

شما الزم دانستيد شورای عالی صلح به رھبری شھزاده  صالح الدين ربانی به ھمه جا که . ادرانه و اسالمی قايم است بر

 شما من ھنوز ھم طالبان را با وجود کشتار ۀنظر به فر مود .عملی نموده اندسر  زده  و آنچه ھدايت گرفته اند قدم به قدم 

مالی   زد و خورد نخبگان جنگی  را ماستۀھا واقع ده. کنم گناه  برادر خطاب می  افغان شريف و بیھزارانانتحاری 

 استخراج معادن ھم به دستور شما عمل شده ۀدر بار .الی شما قناعت خاطر شان فراھم شده است ھای ارس نموده و با پول

جان ھمديگر ه ھا ھمه ب رسانه. ار و گرسنه و بی لباس وجود دارد اطالع دقيق ندارم ککه در کشور چقدر بي است اين

پار لمان و بنياد ھای امنيتی و کشتار و محبوس  ،شنفکران خلقی و پرچمی ھم در پيشبرد کار ھای کابينهاز رو. افتاده اند

 . دارندی مواردچنين کافی در ۀبھا تجر  چون آن،شود کنند استفاده می فکر قلمداد می ساختن باغيان که خود را روشن

 دارند و ھيچ  طرح قانون و زد و بند ھای خالف دولت اسالمی  را، حکم، اسالميان ما ھم اختيار عام و تام در فَتوا

 .تان آبرو است يد باالی چشممرجعی حق ندارد بگو

ين اشخاص اصالً به اشما ھم معلوم است که من رولی نداشته و ندارم  چون بعضی ازه  فساد مالی  کشور بۀدر بار

 مردمی بر خوردار ھستند ۀکه از پشتوان خاطر اينه ی ھم ندارند البته نه بئمان ھای من گوش نداده و اعتناو فرحرف  

يگران غالمان دھا  آن. باشند   وابسته  می. …بستان و عر ،تر کيه،  ايران،ھا به کشور ھای بيگانه  مثل پاکستان ه آنبلک

ام از گاو غدودی  خانوادهبرای من و . ی ندارند ئباشند  به من و شما و دمو کراسی تان اعتنا ست میبيگانه پر. ھستند 

 را راساً   ديگران ميخواھند  خود شان آن.  رسيده و ما با قناعت پيشگی که داريم پا را از گليم خود بيرون نگذاشتيم 

بايد روشن سازم که منظورم ھمين شورای (مورد توجه قرار دھند ؟؟ چون قبالً ھم از توجه خاص شما بر خوردار بودند

که در ھمين دولت من رول و سھم داشتند  اکنون بنای مخالفت ظاھری  يناھا ھم مدتھا است بعد از آن)  نظاری ھا ھستند

خواھند از چينل ھای ديگر وارد کار زار  شده و جلب توجه  ھا می  اما آنقدر جدی نيست  چون آنه اندرا  با من گذاشت

  . شما را نمايند تا شايد انتخاب بعدی اوشان باشند 

 پرچمی ھا و خلقی ھای  يتيم شده  و يک تعداد زيادنماينده ھای صادق ، افغان ملتی ھا،ورای نظاری ھاھمين ش مثالً 
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توانم    کشتن ديگر انديشان که به يقين کامل میۀبستان سعودی با سابقان و ھمچنان عر ما ايرۀکشور اسالمی ھمساي

اند ؟؟ اگر  جانب ھم بودهه ق بحو . بيرحمانه نموده اند کشتار ھای ،   پرداخته؛ انسانی استعالیبگويم از ديدگاه جناب 

مگر کار دولت ھا و زور . اين ملت را نکشند پس کی را بايد کشت ؟؟ و قدر ت دولتی و يا زور مندی خود را نشان داد 

يگر پند به ی باشد؟؟ بلی بايد مردم مخالف را کشت و از بين برد تا برای چند سالی دتواند چيزی ديگر ز اين میجمندان 

 و اجداد ءباآ مثل ، افغانستانۀدر تداوم عملگرد دولت ھای سابقکه بلی  بايد کاری نمود . ديگران و سبب دوام عمر شود  

 .باشد و ھيچ کسی گفته نتواند که آن کار وارداتی استما

مندان پيشين کشور تان در دوره کرد شما و قدرت يقين کامل دارم شما ھم با من توافق نظر داريد  چون عمل!! ما باآقای او

ھای مختلف و در کشور ھای مختلف  بيانگر اين حقيقت است  که بايد نظر مخالفان را با ماشيندار و گلوله و يا ھم با بم 

 .ھای بزرگ خفه و نابود ساخت تا ما و شما عمر درازی داشته باشيم

ھای  چ دولت خارجی تا امروز بدون کمک و ھمکاریخواھم اين نکته را اضافه نمايم  که ھي  می!آقای رئيس جمھور

عداد  افرادمخلص و خدمتگار دولت ھای قوی نتوانسته در افغانستان حکومت نمايند مثالً شما ببينيد تاريخ ت  يک ۀصادقان

زمين ين سرا خاين درۀانگليس ھا سالھا به ھمکاری و کمک شاھان  دست نشاند!! دانيد  دانم که می ما را و به يقين می

کوب نمايند  و کردند اگر اين ھمه  شاھان خدمتگذار نمی بود مدت يام کننده و نيرو ھای ملی است سرماندند تا ھر چه ق

 .بود که تصورش را نمود تر از آن می اقامت انگليس کوتاه

ر که مکاين ھم تجاوز اعراب  وحشی و خونخوار در ملک ما به اساس ھمين ھمکاری  و خدمتگذاری چند ھاقبل از 

سيت گرفته و به مرور زمان  مغز ھای مردم را  دانند شکل قد بی وجدان و نا خود آگاه می، پلوسھا آنان راچا بعضی

ين اتوان از وجود آوردند که البته میه ی بئسو جن پر ست  و تر،ھای  خرافاتی کرخت و از رشيد ترين انسانھای ما آدم

 استفاده ھای شايانی نمود ، اساسی  که امروز در اختيار ماستۀبحر

وجدان يعنی خلقی ھا و  و بیء ھای بی حيا خدمت و ھمکاری ھای آدم، سھا بدون موجوديتحکومت و فرماندھی رو

 ھا بودند که بيشتر از روسھا می اين. رد مقاومت ملی مردم دوام بياو انتوانست در مقابل سيل خروش چمی ھا  نمیپر

 .بستند کشتند و می

اما عاقبت با . ن و پست بودند وجدا ر خدمت اجانب بودند و رھکشای لشکر کشی ھای شان ھمه بیی که دئآنھا 

پذير من و ھدايات شما وفعاليت ھای خستگی ناباله ھای شان نظر به زمندگی و خجالت شکست خوردند و رفتند و شر

 و ءکا اما اشتباه نشود که من و شر؟!!ھمکاران با اسالميون مدغم و ھمه شدند برادران اسالمی در خدمت اسالم عزيز

 شما را شيده ايم آيده ھای کوءما با اعتقاد راسخ که به دموکراسی غربی داريم با تمام قوا.  ھمکاران من چنين نيستيم ۀھم

ی که تفکر ئ انسانھا،ين کشور ھاکرد شما را که در دور تر مام عمليق عملی نموده و تضيک به يک با وجود شرايط 

کنيد و  بمبارد می) دفاع از حيثيت بشری(نام ه ھای تان ھستند  ب يت با شما و خواستها ندارند  و يا ھم در ضد رمثل شما

که ما ھمه گردانندگان چرخ ھای سياسی افغانستان نمک  کنيم  مخصوصاً اين ئيد میأجنگيد ت سالھا عليه آن  مردم می

ه نمگ کباشيم ما از جمله کسانی نيستيم  م پرورده دامان شما میيت ما ھخدمتگار شما بوده و ھستيم و اکثرپرورده و 

 ۀخورده و نمکدان را بشکنيم نه چنين نيست ما و اوالد ھای ما و اوالد  اوالد  ھای  ما اگر مسلمان باشند تا آخرين مرحل

 .خاطر تان جمع باشد. شما و آيندگان تان ساعی خواھند بود ه شان در خدمت گذاری ب زندگی

يات خود را منحيث رئيس جمھور خواھم نظر در اخير می. که نامه قدری طوالنی شد  يناخواھم از  رت میمعذ

 .را رھنمائی نمائيدن   لطفاً م،شکل خيلی مختصر  عرض بدارمه  افغانستان بۀ مستقل و غير وابست،انتخابی

ی که ئر کشته شدن من توسط جوانان و انسانيھااگر در داخل افغانستان باشم  خط. من کجا بروم !!. من ۀبعد از ختم دور 

 من منبع عوايد شان را از چينل شما از نبودند و يا ھم جناح ھای ديگر که با دان ست میرا به اصطالح وطنپر خود شان
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اگر شما  . در خطر خواھند بودءکا شر و ھمکاران،بينمام اراکين و منسوتدھند حتمی است  نه تنھا من بلکه  دست می

 .ھای پشت پرده داشته باشيم باشيم  تا فعاليت نمائيد ما در  کشور می ونيت مارا در خاک خود ما مید مصتعھ

ه يکا بيائيم و چند صباحی در صلح و صفای شما زندگی بداريم اختيار ب ما به امرۀجمعی ھم دانيد دسته يا اگر الزم می

 مالی داريم که با آن ده  ۀوخت ذخيره و اندا به قدر کفايت  مصارف مالی ناراحت نباشيد  ھر کدام مۀشما است د ر بار

حصيالت عالی اين تاز ) مخصوصاً  ميرويس جان(دن زندگی آرامی را بگذرانيم و فرزندان ما ھاسال بدون کار کر

شا بوده  ما است حاضريم ھمچنان در خدمت کون محل زندگی برای ما از طرف شياختيار تعي بر خوردار شوند؟کشور 

  سعی بداريم  تا دامن عطوفت شما از سر ممالک فقير کم نشودو

 با احترام. مائيد را رھنمائی فرن اسگذار خواھم بود اگر به شکل محرمانه مممنون و سپ!! جاللتماب محترم 

 خدمتگذار شما حامد کرزی

 

 


