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و شميره   ١١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   ١١/٦/٢٠١٠                                                                               عبدالجليل جميلي                    
   

  !؟!هرکی خودرا گُم کند؛ کدخدائي خانهٔ مرُدم کند
  

 !!دهٔ تام االختيارسفير فوق العاده و نمايندرين جا مطلبي را با جناب دوکتور فدا حسين مالکي ! هموطنان ارجمند
و درعين حال با شما هموطنان ارجمندم درميان ميگذارم و متيقننم که حتي !! دولت جمهوری اسالمي ايران بخصوص

مُروَرش برای هر افغان با غيرت و وطندوست درد آور است  تا چه رسد به  اينکه بحيث نظاره گر بي مسئوليت و 
مکين  و لکهٔ ننگينی بر جبين  دولت و يا پارلمان نشين های منتخب مردم بي ادراک؛ تماشاچی همچو صدای دُور از ت

  :خود  و اوراق تاريخ ملت با افتخار افغان باشيم که خال صتًا  قصه ازين قرار است 
 گردانندهٔ پروگرام –محترمهٔ گرامي، خواهر مبارز ملي  و شخصيت شناخته شدهٔ مطبوعاتي ما محترمه سجيه جان 

وزهای يکشنبه در تلويزيون آريانا افغانستان در شهر ارواين آرنج کَونتي کليفورنيای جنوبي اياالت  يک ساعتهٔ ر
 بمن تلفون کرده و اظهار داشتند که جناب داکتر رمضان بشر ٢٠١٠ مي٢٢ بساعات شام  روز شنبه -متحدهٔ امريکا

 سفيرآقای محمود -اپي نامهٔ جنا ب مالکيدوست عضو ولسي جرگهٔ افغانستان با تماس تلفوني با ايشان و ارسال ک
 دانشگاه تا پوهنتون - که از قالب ارنوالونه لوی ! ( جناب دادستان کل افغانستان معنوني -احمدی نژاد در کابل 

؛ مي خواهند فردا در مورد اين نامه؛ به پروگرام محترمه سجيه بيايند تا تبصرهٔ مطبوعاتي وهمگاني نيزبر !)نپرند 
 گيرد محترمه سجيه افزودند که آنچه را شخصَا درين نامهٔ معجون مرکب؛ خودم يافتم به اين نتيجه رسيدم آن صورت

تا قبل ازآن با قرائت اين نامه برای شما؛ نظر شما را هم بگيرم زيرا نامه ايست مشعر برينکه چون آقای رمضان 
ات جمهوری اسالمي ايران و تحريکات افکارعمومي بشردوست نمايندهٔ ولسی جرگهٔ افغانستان عالوه بر اهانت بمقام

شرحيکه ذيًال  در ... (و... مردم افغانستان عليه جمهوری اسالمي ايران؛ ديپلوماتهای ايراني را تهديد به قتل نموده و
ني و خالصهٔ مطلب  و يا توصيهٔ شان اينکه درين مورد اقدامات حقوقي و پيگرد قانو) متن کاپي نامهٔ شان ميخوانيد

  !صورت گيرد
به محترمه سجيه وعده دادم که فردا 
لحظهٔ قبل از آغاز پروگرام شا ن 

 مايل با من فاصله ١٠که کمتر از(
به استيشن نشراتي تلويزيون ) دارد

جناب نبيل (آريانا افغانستان 
 آنرا مشترکًا –آمده ) مسکينيار

تحليل کرده وهم درعين زمان  
د باهموطنان و شنوندگان ارجمند خو

  . مورد ارزيابي قرار ميدهيم
حال برای اينکه شما هموطنان مايهٔ 
افتخارما خود هم، برآن قضاوت 

نيد اينک عين نقل نامهٔ  کرده بتوا
فدا حسين ! حضرت شيخ العظما

مالکي واالمرتبت  سردمدار کابل 
را بشما تقديم ميکنم تا !!  گردان

ظرفيت پبش آمد و کيفيت قلمي و 
شان را تا توان و ماهيت وجيبه وی 

به اصطالح (درايت کاری شان 
 شما خود به قضاوت -خود شان

اميد وارم که با ديد وسيع و ! بکشيد
قلب فراخ و با تأمل کامليکه شايستهٔ 
مقام شامخ افغانيت شما و درک اين 

امال (تا ! سند سراپا شماتت است
غلط ؛ انشاء غلط  و سرتا پا با 

ی و ترکيباتي از لغزشهای عناوين
القاب گذاری نابخشودنی و يا نخوت 



 
 

 
و شميره   ١١تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 آدا ب سخن و حرمت قلم تا عفت کالم و -و چنانچه خود مشاهده ميکنيد؛ اساسًا درتمام محتويات آن از!)  فروشيست
بجزميرزا قلمی خود بزرگ نمايشي (مخصوصًا مراودهٔ با نزاکت ديپلوماسی و اسلوب  و پرنسيپهای يادداشت نويسي 

خبری نيست؛ و باالتر ازآن؛ اين امرمايهٔ تأسفي !)  و سفارتي پرنسيپًا نبايد مقدور باشد و نيستکه برای هيچ سفير
ميگردد که اگرما مردم  و کشور ظلمِ  فرنگ ديده و مهاجردربدر هرکوی و برزن شده و کشتهٔ دست دشمن دوست 

روزگار افتاديم و بدور ازعلم و بدين !) شکميه ای که باصطالح مردم ما؛ گوشت وهم ازخود نشده(نمای نامردی 
نيت باستاني و ژاندارم در شرق را چه آفتي بر سرآمد که جناب  آن ملت شهنشاهي غرورآفرين مهد علم ومد! معرفت

سفير تام االختيار شان؛ نه تنها از نعمت سواد راستين و درايت امور مکلف به آن؛ بکلي عاجز بماند بلکه و حتي هم 
هم زيرپا کرده در مکاتبه و نوشته ايکه خدا کند مشت نمونهٔ ! وابط باهمي برادرانه ديروزهاراايماني وهمسايگي و ر

تام االختيار واقعي  -خروار نباشد؟ عناوين پذيرفته شده و تعامل رسمي قبول شدۀ مقامات يک کشورهم جوار، هم زبان
 !اطر؛ مراعات نتواندبه مفهوم عام و تام آن و بدون دغدغۀ خ! و مستقل و دارای حاکميت ملي

هدايت ؟؟ !!به دادستان کل افغانستانوچه نا زيباست که ! و اگر عمليست عمدی؟ که آنرا عذر بدتر از گناه بايد خواند
وين به ميز محاکمه بکشانند که در حقيقت پار آن ١٩۶١ميدهند که آقای رمضان بشردوست را تحت حکم کنوانسيون

 پاک نهاد با شخصيت و دانشمند  معروف را که بمنزلت آيت اهللا -ه يک افغان منورقدر از گليم خود درازتر ميکنند ک
 مصؤنيت پارلماني داشته وهمين ديروزهاهم در زمان انتخابات رياست -العظمی های مجلس اسالمي همسايۀ ما 

بمنزلت جناب ( ا جمهوری افغانستان درموقف سوم راستين انتخابات و با تمام مزايای پاک نهادی و دور از تقلب ه
 اين انسان پاک و افغان با شهامت، بدون -موقعيتی داشتند که با چشم خود جناب مالکي ) موسوی و جناب کروبي

 واليت افغانستان آنهم بوسيلهٔ موتر و حتي سرويس ٣۴ترس و رعب کمر همت مباررزاتي چنان استوار بسته و به هر
مد کرده و به کانديدهای بزدل آلوده و غير ملي درس عبرتي دادند که های مسافر بری عادی و در بين مردم رفت و آ

من فکر ميکنم آنچه که از متن !   ولی جناب مالکي آنرا بکلی ناديده ميگيرند-! مرد همي بايد تا آنرا بخود بگيرد 
تدالل جناب  نوشته و اس-نوشتۀ ايشان تا توضيحات  زباني شخص جناب دوکتور رمضان بشردوست استنباط  ميشود 

استنتاج و !) المعني في بطن الشاعر( مالکي بر مبنای کود کردن عين گفتار جناب بشردوست نه و بلکه بر مبنای 
ترکيب بندی جمالت خوديی است که خود جناب سفير فوق العاده آنرا طور خاطر خواه خود شان بروی کاغذ آورده 

اتی که روابط  نزاکت دار دو کشور را و باز با مرگ و اند  که درجای خود اين موضوع هم درهمچو مسألۀ حي
و اينکارهم مهارت .  بطور محسوسي زير سوال ميبرد!! زندگي و اعدام های غير انساني دور ملوک الطوايفي امامی

گرچه ممکن است تا حدی مقصرهم . و تجربۀ شايسته ايرا بکار دارد که جناب شان بسيار زياد از آن عدول کرده اند
چون درين دشت و دمن کوهسار افغان؛ آنقدر دست و !  شند  زيرا با کمال تأسف درين ويرانه سرای جهاد بازارمانبا

پا بوساني دارند که افغان و افغانيت را دو دسته فرش راه شان کرده و حتي طبقۀ نسوان پاک سرشت ما را بنام 
ُ جل و جندۀ چرکين زادگاه سفير صاحب کبير فوق ن؛ سبزينه پوش و بسرافگندگي پول فروخته شده به آ! انتخابات

العاده وغرق کثافات آن نموده بودند و ازين است که مالکي صاحب امروزهم آب را ناديده درگذر ميزنند تا بر 
بشردوست عقاب بلند پرواز ما که نمونهٔ واقعي بشر خدا خواسته و افغان با افتخار پاک نهاد سربلند است؛ همان لگام 

  :ۀ سبزينه رنگ را بپوشانند و چرا؟ فکر ميکنم جناب مالکي باين فرد حضرت بيدل خوب کم توجه بوده اند که و البس
  

  )باکمي توجيه !! (که بشر دوست را بلند است آشيانه   _   برو اين دام را بر مرغ  ديگر ِنه
  

بودن شان افتخار دارند وهم ) مامقولهٔ مردمي (درينکه جناب دکتور رمضان بشردوست به اصالت هزاره و شيرپاک 
بغير از رنگ خورده هآی قمي و يا (حق بجانب؛ اين مطلب جای سوالي ندارد زيرا اين نسل با شهامت افغان دلير

در جريان قرون در برابر هرديو و دِد متجاوزی چنان داد مردی داده و نام افغانيت را بلند نگهداشته اند !!) افغانستاني
 اين غدهٔ سرطانييست که -ان بدان افتخار ميکنند و اگر سخن را به قوم و قوم بازی ميکشانند که کافهٔ ملت افغ

) م١۶٠٠(مستعمره جويان و کشور کشايان حريص و طماع و مخصوصًا بعد از پياده کردن کمپني هند شرقی درهند 
تطميع جيره خوراني  بنام و !) تفرقه  انداز و حکومت کن( ظهورو شعور خودرا در پياده کردن سياست ننگين 

ملکهای قومی بنياد نهادند و بايد بجناب مالکي که خود هم درهمين آتش ميسوزند؛ روشن ساخت که جناب بشردوست 
واقعًا اسم با مسما بوده  و امتحان داده در بشردوستي و افغان منور و شيرپاک است که هيچ کلبدک بهشت فرما و َدم و 

  !ي نيستُدعا  بر او کارگر افتادن
به تحليل و تجزيۀ موشگافانۀ اين نامۀ بوقلمون جناب نمايندۀ تام ! حال باهمين مقدمهٔ مجبور و معذور! دوستان ارجمند

  :مي پردازم!) يعني يک چامپه باالتر از قدَ و قد َرس جناب حيدری نژاد  وهم قدرت حضرت امام زمان(االختيار 
و تجارب قوی که؛ با دسترسی به آن، عدول و خود سری را کمتر در آن  ديپلوماسی مکتبي است غني و با بنياد -١

درآن، تابع  فورمولهای پذيرفته شده ايست که حتي  درد ) يعني يادداشت نويسي(ذيدخل ميسازند و مخصوصًا مکاتبه 
و اگر کشوری تاچه رسد به ذواتيکه چند پيراهني را درين راه کهنه کرده باشند . سر نو واردان راهم کمتر ميسازد



 
 

 
و شميره   ١١تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 آنقدر مورد سوال نميباشد ولي اگر -برای اجرای امور داخلي خودش القاب و عناويني را و آنهم رسمًا تدارک مي بيند 
پای موضوعی از سرحد آنکشور خارج شده با کشور دومي و يا سومي تماس ميگيرد هم مانند آنچه که جناب مالکي 

ن را به رخ جناب بشردوست ميکشند که درآنجا و در محدودهٔ آن مزايا و وي١٩۶١موارد و متن مقاولۀ بين المللي سال
موانعي هم است که عدول از آنرا مهارميکند يعني اگر ايشان همچو موردی را برخ  کشور و يا شخصيت ُحکمي ای 

ين جهاني در  ژنيو در مورد حقوق و مزايا و امتيازات مهاجر١٩۵١مي کشند بايد متوجه باشند که معاهدۀ بين المللی
کشور ثاني يا ثالثی هم عين اعتبار را داراست که کشورعدول کننده حتمي و بايست مورد سوال قرار گيرد پس درين 

 موقف خود کوزه و خود کوزه گر و خود خريدارشدن دولت -صورت نظر؛ جناب شان در مورد ادعای خود شان 
جهاني  وهم نا ديده گرفتن شان از امر ١٩۵١ن معاهده اسالم شعار همسايهٔ  مغرور مارا ميگيرد که عدول از آ

در راه عدم احترام به مهاجرين بيچارۀ ما در آنکشور و يا  )) ُکل مؤمنين اخوة((خداوند و احکام قرآن با صفا در مورد 
 شان اعدام های خونين بدنان انفرادی و جوقه ای مهاجرين بي پناه  و بي غم خور و بی وکيل مدافع همسايۀ افغان

  چيست؟  
 آنچه مشهود است جناب شان ازهمان سفرای بالکهٔ شهپر سوار امام زمان خواهند بود که کردار و گفتارشان -٢

محرز بوده و درکشوری مانند افغانستان که بود و نبود مردمش مقداری نداشته و اکثريت مجاهدينش به نرخ روز 
ب بازار و خريدار داشته و گواهي هم بکار ندارد يعني هرچه خو! معامله مي شوند و مهاجرينش غرغرهٔ بي حاميست

دولت آخوندی درآنجا و تام االختيار شان در اينجا ميخواهند ميکنند و نظرشان هم اين خواهد بود که بشردوست را چه 
  !مجال است که بگويد َدم تيغُ بران امام آخرالزمان را بگيرد

  و حال  بنده بيدخل است...ميشناختم که هميشه درپهلوی نام خود مينوشند  خدا مغفرتش کند در ديرزماني ملکي را -٣
  !هم مي بينيم!  پيرو خط امام معظم٢١  که اين مطلب را درامضا سازيهای بيخريطه فير ديپلوماسي قرن-ديده ميشود 

نيد و چرا ؟  ومگر تعامل توجه ک) بسمه تعالي(  در نامهٔ شان بعد ازنشان دولتی و نام سفارتکبرا به کلمهٔ مبارک -۴
 برای ما که افغان مسلمان –  و اگر اين رسم معمول مکاتبۀ جناب شان باشد –مکاتبهٔ ديپلوماسی جهاني چنين است؟ 

ولی مورد استعمالش درهر مکاتبه و هر آدرسی؛ اگر گبر است و ترسا و يا مشرک في االرض ! و هم زبانيم خير
 ميرساند و به مفهوم اينکه هرسخن جايي دارد  و هرنکته مکاني چرا قدسيت  چه مفهومي را) ن بفرمايش خود شا(

 مراعات نمي –!  بزبان ديپلوماسي خود شان- که فاصله ايست بيشتر از زمين تا آسمان -کالم تا محل استعمال آنرا
  !!کنند
نوشتتن بيخبر بوده اند که ))  تذکر کلمهٔ ياد داشت((  ازينکه خود شان تا حال از سيستم مکاتبه و در رأس نامه -۵

ولي تا بکي ؟  و بطور که  از ديگران  نمي آموزند و يا اينکه هدايت حضرت امام را منتظرند و يا؟ زيرا  ! خير
و آيا  !) مال اصفهان و تبريز نيست( که معمول نبوده و اين ادارهٔ دولتي افغانستان است و دادستاني کل در افغانستان

 معظم؛ جناب دکتور منوچهر متکي برای ملکي صاحب نفهماندند که شما سفير دولت جمهوری درآن ويرانه سرای
اسالمي ايران دريک کشور ديگری بنام  دولت جمهوری اسالمي افغانستان مقرر شده ايد نه مالک الرقاب افغانستان   

 اينهم اخبار و نشرات فارسی بي بي که حد خود را شناخته پا از گليم تان دراز نکنيد و! و نه  در زاهدان و اصفهان
بناميد و شما کاری نکنيد که  » بال گرد«و هيلي کوپتر اصطالح جهان شمول را  » خودرو«سي نيست که موتر را 

  !امير عبدالرحمن خانی سر از قبر بدر کرده و به حساب تان برسد 
 راه  شروع ميشود و آنهم) يادداشت(ذکر  جناب مالکی چنانچه در فوق هم اشارهٔ کردم مکاتبهٔ يک سفارت از ت-۶

  و اين چنل وزارت .فقط طريق وزارت امور خارجه است و بسرسيدنش به دواير ذيدخل دولت متوقف فيها 
امورخارجه است که حتي مالقاتها و ديد و واديد  شما را با وزرا و دواير دولتي و حتي شخص جناب رئيس جمهور 

ر ميسازد و آخراالمر شما بکدام سو روانيد؟  سواليست که شخص جناب شما بايست دولت اسالمي افغانستان بر قرا
امر !) وحتي يادداشت نويسی(جوابگوی آن باشيد و نه دادستان کل افغانستان و بايد خوب ميدانستيد که نامه نويسي 
  .يمايد و به مقصد نرسدمحالی نيست مگر اينکه يادداشتي باين اهميتي که شما بآن قائليد و آنهم راه خطا را بپ

 يعني طلب علم کن ولو در -ُاطلُب العلِم ولَو کاَن في السين  (صحتي به فرمودۀ حضرت رسول اکرم ! جناب مالکي
و اگر شما مشکلي داشتيد در ايران !) که دورترين و پرزحمت ترين نقاط جهان درآن عصر بحساب ميرفت(چين باشد 

 کشورهمزبان شما افغانستان سالياني است که -قت دفترداری ديپلوماسي دست يابيد زمين و نتوانستيد که به راه و طري
برای تربيت کدر وزارت امور خارجه و ديگر دواير ذيربط  اداره ای بنام موسسۀ ديپلوماسي و در چوکات وزارت  

معلومات ايشان برای  درهمين کابل و دريک کيلومتری مقام تان از فيض - شما ميتوانيد -امورخارجهٔ خود  دارد 
بهتر وارد شدن به امور محوله و درک سيستم مکاتبهٔ ديپلوماسی؛ ازکمک آن موسسهٔ علمي مستفيد شويد طلب علم 

  !که نه غرور فروشی و نه غرور شکن است
!)  يبه استثنای مکاتبهٔ دوستانه و نيمه رسم( آقای مالکي ؛  قابليت قبولي و برسميت شناسی مراسالت ديپلوماسی -٧

را موجوديت مهر رسمي دولتي سفارت کبرای مقيم کشورهای خارج در پايان يادداشت شان تضمين و تمثيل ميکند که  
با تأسف اين نامهٔ تام االختبارانهٔ جناب شما ازآن موهبت سراپا رسمي حقوقی بکلي بي نصيب بوده و اعتبار آنراهم 
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 بودند که ماهيت آن مهر معرف حتي دولت شما در خارج چه  آيا و مگر بجناب شما توضيح نکرده. خنثی ميسازد
اهميتی را داراست و عندالزوم  امضای جناب تان درچه صورت و بکدام موارد با بست مرعي االجرا قرار گيرد و 
ارنوال دولت جمهوری اسالمي افغانستان هم از تعامل روابط دبپلوماسي عدول کرده و نامهٔ  گرچه جناب الکو لوی 

و قراريکه در تبصره ها  شنيديم که ايشان بعدًا بايد لزومًا بدون تسليم شدن مسترد ميکردند که نکرده اند  ا را که شم
بشما توصيه کرده اند که راه را غلط انتخاب کرده ايد و بايست ازطريق وزارت امور خارجه مراجعه ميکرديد و آنچه 

به )  روز بعد از تاريخ مکتوب شماست٢آنهم (ذکری به نظرميرسد در پايان نامهٔ شما به خط و کتابت جناب الکو ت
 ساعت از ۴٨يعني ايشان بعد از (و وزارت کلتور و فرهنگ  خارجهکوپي به : دفتر تحريرات خود هدايت داده اند که

رده ارسال کوزارت  امور خارجه درست تر بوده و نه مرجع دومی؟  که -وصول نامهٔ شما کاپي آنرا بمراجع اصلي 
اند ولي شما با فروگذاشت و حتي ميتوان آنرا اهمال وظيفوی خواند که همچو موضوع حقوقی بين الدولي و امور 

ممکن است اين موضوع را تاحال ) طوريکه از فضای امر استنباط  ميگردد(روابط اختصاصي را تا همين امروز
   !! وزارت امورخارجه است تعقيب نکرده باشيدبنابرموقف تام التصميمي مختصيي جناب خودی از چينل اصلي آن که

حيف است جناب مالکي که بشما گوشزد کنم که اينجا افغانستان و کشوريست که همه و مخصوصًا درمقام عاليهٔ دولت  
  ِ ما؛  شما را دوست خود خطاب ميکنند و حتي اگر جوانان ما را قتل هم کنيد رئيس دولت گرامي ما پشک شما را

 ولی خود با کالی تان مشوره کنيد که نکرده ايد که شما چطور بخود حق ميدهيد که با گذشتن خر -گويند پشتي هم نمي
ارگ و يا  درپيش روی بلند کردن پايهٔ داریسوارانه از زير ريش اوليای دولت ما؛ هدايت نامهٔ تانرا در مورد 

اپا تسليم به امر شما حکم اعدام وکيل متخلف  دادستان کل افغانستان و قاضی صاحب بردهٔ سر- پارلمان افغانستان
و اينست آنچه شما به سلسلهٔ ديگر !!!  و در محضرعام  بجا نمايند-ملت نگون بخت افغان را برای تنبيه ديگران 

  ! ؟!اعدامهای برقطار در خود ايران و مرهم جان ملت سراپا تقصير افغانستان درميهن وکيل ما ميخواهيد
( سيستم مکاتبهٔ شما که  آيا در مکاتبه حرمت و پاس عناوين و اصطالحات دولتي هرکشوری را و سوالي هم باز از 

مراعات نکردن گناه نبست؟  خوب تعمق کنيد که تا چه ) و فعًال که در دولت جمهوری اسالمي افغانستان مقيم شده ايد
  حد  از آداب مکاتبه عدول کرده ايد؟  

ا  تميز نوشتن نامه شخصی تا رسمي و باز دعوی حقوقی در برابر يک تبعهٔ   آي!چرا برادر گرامي جناب الکوی
يک افغان دارای مقام رسمي (بيگانه برای شما و مخصوصًا در روابط و مکاتبهٔ ديپلوماسي مشکل است؟ جناب الکو

 بخورد چنانچه با  اضافي چرا؟  و يا الزم است که هرمطلبي تاپهٔ ايرانييایو نه  ايراني و در اخير نام شان ) است
فهم همزباني و شناختهای شخصي و مسافرتهای رسمی بازهم با کمال وقاحت نشرات شما اسم جناب رئيس جمهور  

  مينويسند  و چرا ؟   حامد کرزای دولت اسالمي افغانستان را 
 آيا نوشتن نام  دادستان کل چه  و: دا کابل دی:  ايمان دارم که هر روز و صبح و مسأ ميشنويد که! آغای مالکي

افغانستان را به آن بي آب  و دانه و غير مؤدبانه گي و با بي اعتنا گذشتن ازهمه پرنسيپ های مکاتبه گناه نا 
بخشودني؛ نميدانيد؟  و وجدانًا بگوئيد که اگر ازطريق نورمال مکاتبوی، يکي ازشعب وزارت امورخارجهٔ دولت 

عمل بالمثل شما چه خواهد )) و بس! جناب ملک سفير ايران درکابل((ند جمهورئ اسالمی افغانستان بشما چنين بنوبس
 رسول وزير امورخارجه مستقيمًا زنگ  بود؟ و خوب ميدانيد که ميدانم که اول به اول نان درگلو بجناب دکتور زلمی

نش را خواهيد  که اخم کرده انتظار يکصد پوزش و پنجصد کُر–زده فرياد خواهيد زد  و يادداشت هم جنسًا مسترد 
بدادگاه خواهيد ) مانند تپ تپ پا بمقابل جناب بشردوست(و دوم  و احيانًا از گپ گپ ساخته و پای سخن تانرا !  کشيد

  ! نوشته اند  و منکرش کافر-------ناقص) نعوذًا باهللا(کشانيد که چرا دولت جمهوری اسالمي ايران را 
   اولي تان بي اثر بود که بفردای آن؛ اين نامهٔ دومي را ۶٠۶هٔ نمبرآيا تجسس کرديد که چرا نام!   جناب مالکي -٨

 زيرنظر دادستان کل افغانستان با حضرت آيت -فير کرديد و يا انتظار داشتيد که چرا با وصول همان امريهٔ اول تان 
سفند قرباني اهللا آصف محسني  و جناب محقق  و معظم خليلي  وهمرکابيهای شان با دست و پاهای بسته؛ آن گو

برای عذر و !) باخلع مصؤنيت پارلماني بشردوست(را با کاروان نظاميان جناب يونس غانوني ) بشردوست گستاخ(
پابوسي بدرب سفارتکبرای تام االختيارحضرت امام زمان نياوردند که هم مانند بدارکشي رمهٔ جوانان بي صاحب و 

به (مايهٔ عبرت خورد تا بزرگ !  در برابر سفارت تام االختيار شمان؛ مجازات  تهران مانندش درکابل و بيمقدار افغا
  .گردد!!! برای همه افغانهای پدرسوخته !) اصطالح زعامت شما

بصورت روشن بازتکرار مينويسم که چطور جناب شما مخصوصًا درين وهله حساس و مسألهٔ !  آغای مالکي-٩
ردوست را برکود نکردن کالم شان که يک فريضهٔ قضائيست ناب؛ استمزاج وتخيل و تعبير سازی ازکالم جناب بش

نه مانند شما پايهٔ امام (ترجيح داده و برکالم استمزاج شدهٔ خودتان اتکأ کرده ايد، درحاليکه موقف مدعي ليه شما 
ر  وبلکه صبغهٔ واالی ملی و مصؤنيت پارلماني را د!) االختياريست و درافغانستان هميشه مردود است زمان تامی

درحاليکه اميدوارم حال متاع شما ديگر در وزارت امور (برميگيرد که خوشبختانه ازعکس العمل بدخواهانش 
ارنوال دولت جمهوری اسالمي افغانستان امروز خريدار ندارد بسيار بدوراست و او  !) خارجهٔ افغانستان وهم لوی 

و کسيرا مقدور ! عجين شده شناختش جهان شمولانسانيست که ريشه ای روابطش با جان و خون ملت افغان مزج و
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نيست که با انداختن رشتهٔ دارهم مانند پناهندگان بي قصور و گم نام در وطن شما؛ در خود وطنش بر او و برای شما   
  !مقدور باشد

 شانرا مبارککه منزلت با اعتبار ذات  (رضحضرت سلمان فارس:  جناب مالکي باين امر خوب توجه کنيد-١٠
انساني بود که درجستجوی اسالم راستين به بردگي هم کشيده شد تا )   مختص از افتخارات خود مي شماريدرتبصو

توسط  حضرت ابوبکر صديق !)  که داستاني دارد-وآنهم دو چند معمول( قيمت آزادی شان ازغالمي پرداخت قبولبا 
 هم مانند حضرت صشان حضرت رسول اکرم  وهم باآلخره حتي بمرحله ای رسيدند  که در ايام قبل از رحلت رض

 اوصاف و مميزات آن شخصيت - اوشان را از جملهٔ اهل و بيت خود اعالن کردند وچرا؟ جناب مالکي – رضبالل 
 بر نيات و اعمال خود شان مربوط بود که چنين نعمتی را با لطف خداوند و برمبنای -واال و امتحان دادهٔ راستين 
 -  اسالمي خود تصاحب شده بودند که همين امروزيکه شما بوجود شان افتخار ميکنيد صداقت انساني و سالمت

 نه اسالم رنگ گالبي داشت ونه شخصيت واالی و -ميبايست  اعمال و اقوال شانرا بصورت همه جانبه تعقيب کنيد 
 بگو به بنده هايم که -مايند بنياد گذار پبشوايش که در سورهٔ مبارک پس درحاليکه خداوند توانا بر اوشان رحمتي ميفر

َ انا بشُر مثلنا (ولي باز خداوند بذات مبارکش امر ميکند که بگو بمردن )  هادی استي و رحمت استي-نوراستي( تو 
 االختياری تان اشاره  ولي خدا نکند بشما جالتمآب گرامي بر بنياد تام= من يک بشر و مخلوقي هستم مثل شما !!)  

داد حامل چه پيامی و از کدام  فرعوني هستيد که يک افغان ذيشان را در وطنش هم امان نداده در کرده بگويم که شما 
  و خوب .ستاني به مفهوم تهراني و باز  به رسن دار تهراني و درماوا و وطن خودش به پيگيری و مجازات ميرسانيد

تاپه خوردهٔ قمي  و سجده کرده برای بخاطر بسپاريد که آن  شخصيت واالی پارلمان افغانستان نه از قماشهای 
بلکه هموطنش سردار نامدار افغان شاه محمود هوتکي است که با مناعت نفس و پاکي شخصيت و مقام ! اماميست

 درحاليکه شاه حسين صفوی مغلوب و تسليم شده؛ با قبول بيعت  در شهر اصفهان تاج سلطنتي -ارجمند  افغانيت 
 مگر -الهٔ جوان افغان ميگذاشت سلطنت شانرا تبريک گفته و پائين ترازاو نشست  س٢۵شهنشاهي را بر تارک شاه 

 سال سلطنت کرده بود ٣٠شاه محمود چه در ورود او، به پاخواسته از او به احترام استقبال کرده و به او که بيشتر از
 –جالل دنيا اين چنين بيوفاست شان و شوکت و جاه  و : خطاب کرده و با ادب اورا به پهلوی خود نشاند و گفت) پدر(

خداوند بهرکسيکه خواهد دهد  و از کسيکه خواهد ستاند و من شمارا تسلي ميدهم که بدون مشورهٔ شما کاری نخواهم 
 مربوط و منوط بخود شماست و  دوام پيشبرد امور –و حال که شما ازين حکايت چه پند و الهام ميگيريد !  کرد

  روابط نيک با پاس افغان وافغانيت و احترام به بشردوست مارا بشرخواهانه انتظار داريمسفارتي را که شايستهٔ حفظ 
 - لطفًآ به افغانستان درمسير تاريخ ميرغالم محمد غبار-و من باکود کردن تاريخ با شما حرف ميزنم که مستند ! وبس

  .رسيد به پاراگراف آخر برويد تا به مقصد خود ب- دولت هوتکی ها- ٣٢۵به صفحهٔ 
چشم شناخت افغان تيزتر و زرنگتر ازعقاب است و هر پرندهٔ ناجور را از طرز خرامش مي !   آغای عزيز-١١

از ماست که بر ! شناسيم و اينکه دست ملت ما بسته است و رهبر قربانيِ  ده ما؛ دوستي طلب جالدان امام زمان
 که اين زمستان گذريست و روسياهي به -ا کرده باشيد مگر بازهم شما به گفتهٔ جناب دکتور ثمين سمال تان ر! ماست
مانند پوتين جان جنرال و رئيس کي جي (و درآن روز بکدام رو و رسم شما خود صدای بشردوست بودن تانرا ! ذغال

درآن ( برافغانهای وارث شهدای مهاجر بيگناه وغرغره شدهٔ بي پناه ما ) بي آغای يالسين و غمخور امروزما
  .نيست  برسر سياهي رنگي -نيد  توجيه خواهيد کرد و ميدا) مان زمانسرزمين اما

  بلي 
  !  پدر کشته راکَی بود آشتي-پدر کشتي و تخم کين کاشتي 

  و افغان بدوست راستين سر ميدهد 
 نه  امضای قابل تغيير و جعل شدن شماست - و آغای سفير آيا ميدانيد که مدار رسميت شما در زير بيرق ايران -١١
که شما ازآن نمايندگي نورمال وهم مانند ديگران داريد آيا قبل از حرکت از تهران !  مهر رسمي و دولتيستلکه درب

و يا مستوفي واليت  !) مطلق العنان آنهم درافغانستان(بشما تفهيم نکردند که شما سفير هستيد نه نمايندهٔ تام االختيار
طالحات ديپلوماسي بين الدول مي شماريد؛ متأسفانه که درآنجا چنين کابل و اگر اسم و صالحيت تانرا از مشتقات اص

 نه تام االختياريکه به امر و حکم خود  -نيست زيرا بهرحال شمارا بحيث سفير کبير و نمايندهٔ فوق العاده مي شناسند 
 و چه بهترکه ازين پس بهتراست. داکتر بشردوست افغان را به غراب سفارت کشيده و به پای دار امام زمان برسانيد

  !خواب گران بيدار شويد که عاقبت نيکي نخواهد داشت
حميد گل دال خور هم تامات (خوب ميدانيم که شما از عقل و يا غرور امامت زمان مي ال فيد و!  جناب مالکي-١٢ 

ربوکنگهم را با مي بافد ؛ که بعضی نکات بسياربي شعورانه و ديدهٔ درايا نهٔ متن مصاحبه اين پينهٔ سر زانوی قص
خط مجلهٔ معروف شپيگل آلمان را همينجا ميخوانيد  که البته متن مکمل مصاحبهٔ اين قابوچي لندني را که به انتظار 

سازی ؛؛خط فرضي ؛؛ ديورند است فعًال در و درآينده هم تحت عنوان  بقلم جناب انجنير عطايي در آرشيف !  ؟سرحد
مگر بازهم جناب مالکي  شما ها يک مطلب . جرمن آنالين مطالعه کرده ميتوانيد – افغان –مقاالت  سايت وزين 

ملت افغان با تکيه به لطف : آزمود شدهٔ تاريخ ما و مناسيات بين دوکشور مارا فراموش کرده ايد که ب ياد آوريد



 
 

 
و شميره   ١١تر ٦  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

خ هريک تان پوزخند زده  و بيکران  يزدان پاک و مهربان و اتکا به بازوی توانای فرد فرد جان نثار خود ؛ هميشه بر
  : شعارش هم اينست

  
   چون بميدان آمدی ميدانيم  گر نداني غيرت افغانيم

  
و اين شعار شمشير برهنهٔ ايست که زنگار ندارد  و به مرور قرون و زمان بکرات آزمايش شده است که البته کور و 

بيلگام ها از احساس و ديد آن عاجز اند که زر و زراد خانهٔ دولت سرکش و !)  ميخ خورده٤پنج ميخه و(کر شدگان 
 هم مانند حضرت امام خميني که باآلخره تن به نوش کردن جام زهر دادند بيدار - بزانو درآورده نشوند  تا با ميخ پنجم

قل  کفته ازخداوند التجا ميکنيم  که بشماها چشم بينا وگوش شنوا وعفَعتبرو يا اولواالبصار: که ... و هوشيار نميشوند
باصفای افغان شناسی عنايت فرمايند وآن وقت است که شما ها موقف خود و مقام افغان همسايهٔ تانرا خوب درک 

  . کرده ميتوانيد 
خوب باين اسناد مصور مستند  نظر انداخته و با نظراندازی به آنها و باز به زن و فرزند محترم خودها ! آقای مالکي 

پيشهٔ امروز تان و سپس به صفحات خون آلود و لکه دار ننگين تاريخ بربرهای و براعمال اعيان خون آشام جالد 
 چه اُهللا واحد القهارامامت زمان و بازهم سرافگندگي  هريک تان رادر برابر خدای با عظمتي که در روز جزا با ندای 

  !!!شرم ساری را در ميدان محشر براه خواهيد انداخت؛ همين حاال به پيش چشم تان بياوريد
آيا  و مگر گردن افرازی و تام االختياری را در آن مقطع زمان بازپرس خداوند عادل و توانا راه است ؟؟؟  ويا خود 

 نام ملت بزرگ با خدای با وجدان ايران را به بد نامي و لکه -موقف دهريوني را ميگيريد که باهمچو اعمال شنيع 
ي ؛ مظلوم تر از افغانها پناهنده شده در خاک تان  با  چه  مليون۶٠داری ميکشيد که باالتراز نصف آن جمعيت

محروميت ها و فقر و بد بختي و دوری از تحصيل ورنج  قبولی زعامتی شدادانهٔ جالدانهٔ  شما را ميکشند که       
ی  در آئينهٔ نظر انداز شما وجدانًا حتي با . خود هم توان احساس دردهای ملت  همان ملت شهبدهِ ده خود را هم ندارند 

  جمال زيبای خود بگوييد که چنين نيست ؟
لطفًا با ترس از خدا و به نام وجدان باين چهره های معصوم بي پدر و بي حامي و بی فرياد رسی که داد رسی و 

!  آيا شما شخصًا با سرنوشت سازی  تام االختياری -مروت و عدالت واقعی اسالمي را بکار دارند،  خوب نگاه کنيد 
 داريد ازين عمل ننگين ضد انساني ؛ تا چه رسد به اسالمي که فقط از آن نام بي مسما ميماند و بس ؛خود سرافگنده که

  و خجل نميشويد ؟
و  !!  مالکي آغا هريک ازين چهره های معصوم پناه جو و مرورت طلب شما را اسالم پنداشتند و همسايهٔ هم زبان

 و دغل دوست ديروزي درعمل  با درنظرداشت  سپری کردن غداريهای روس بدان سرزمين امات شعارپناه بردند ول
 ن ؟ بازغداريهای داراالسالم ؟  شما؟  ابن پناهنده گان چه بربريتي نبودکه نديدند و اينهم پاداش شا

  
     رهانيد  از دهان  و دست  گرگي-شنيدم  گوسفندی  را  بزرگـي   

  وان  گوسفند  از  وی   بنا لـيـد   ر-شبانگاه  تيغ  بر حلقش  بماليد  
     چو ديدم عاقبت خود گرگ بودی-بگفتا کز چنگ گرگم  ربـودی  

  
  

 !ووا اسفا بحال آنکه امام زما نش خوانند
   ايران کې د افغان زندانيانو اعدام دوام لري

  ٣٠٫٠٥٫٢٠١٠منتشره در اخبار افغان جرمن آنالبن
 لوی افغانستان 

ايران د افغان زندانيانو د اعدام په ل کې پرون هم د 
ي په نيمروز واليت کې  لورو تنو اعدام شويو افغانانو م

 .د هغوى کورنيو ته وسپارل
د يادونې وړ ده 
چې تر دې 

ونو افغا ن زندانيان د بيالبيلو جرمونو په مخکې هم د ايران دولت په لس
ي وو، چې په هيواد کې د ننه او بهر يې د افغانانو احساسات  تور اعدام ک

  راوپارول او د الريونونو په ترڅ کې د ايران دا عمل په کلکه وغانده
    

فروش زنده کشيده شدهٔ اعضای بدن مهاجرين افغانِ قبل از اعدام؛  در زير 
  !الخ خانه های دولت اسالم نمای صيهون مشرب ايران؛ در س)ج(نشان اهللا 



 
 

 
و شميره   ١١تر ٧  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

   آژانس خبری روز                                                    - هرات                                                  
  

گفته ميشود . روش ميرسدشماری از افغانها ميگويند که در شفاخانه های ايران، اعضای بدن افغانهای اعدام شده، به ف
حبيب اهللا يكتن از باشنده های ولسوالی غوريان . که اعضای بدن بخصوص گرده تا سه هزار دالر نيز فروخته ميشود

واليت هرات ميگويد که ده روز پيش جسد خواهر زادۀ او با سه جسد ديگر که در ايران اعدام شده بودند، به غوريان 
وی به آژانس خبری روز گفت که بعدا خواهر زادۀ ديگرش که در زندان .  دفن کردندانتقال گرديد و آنها اجساد را

وکيل آباد مشهد ايران زندانی است به آنها تيليفون زده، گفت که جسد را بايد چک ميکردند، زيرا ايرانی ها اعضای 
دامی را ميکشند واز آنها در به ادعای وی، ايرانی ها گرده، شش و قلب افغانهای اع. بدن اعدام شده ها را ميکشند

  مراکز معالجوی خود به شکل تجربوی استفاده ميکنند و گرده را برای ديگران ميفروشند
  :تذکری بشما 

جناب مالکي لطفًا سری به اين سالخ خانه های امام زمان و مهد ترحم انساني و قلب با مروت اسالمي شان بر 
يد که با نظر سراپا تحقير تام االختياری مبارک تان  از جانب خود و مهاجرين بي صاحب و مفت و ارزان  افغان بزن

واليت فقيه؛ چند تقديرنامه و تحسين نامهٔ وچند کريديتی به يزيد دوران جاهليت؛ معنونی و مزيد معلومات همان 
  .دادستان کل افغانستانِ که حال اورا خوب مي شناسيد  صادرميفرمائيد

  
   اقتباس از سايت وزين استقالل -ی                          نادرعلي باقریم/٢٠١٠/٨ – ثور١۵/ ١٣٨٩/
  

  از جنايات آن کشور؛ درپارلمان افغانستان؛ دفاع بيشرمانهٔ مزدوران رژيم آخوندی ايران
  

بتاريخ دوازدهم ثور زمانيکه پارلمان افغانستان روی گزارش گل احمد امينی نمايندهٔ هرات جر و بحث ميکرد، 
  .رلمان بار دگر به تشنج گرائيدپا

 افغان ٣۵٠٠گل احمد امينی از حکم اعدام 
 تن ۴٣گزارش داده و گفت که دولت ايران جسد 

از افغان های را که درمشهد و زاهدان به دار 
کشيده  شده اند به مسؤولين سرحدی سپرده و 
می خواهند که در طی چند روز ديگر افغان 

 به اوج خود وقتی های بيشتری سر و صدا ها
صادقيزاده نيلی وکيل پارلمان از رسيد، که 

بشکل بی شرمانه ای از عملکردهای دايکندی 
اين . را  اعدام نمايند.  خواندمداخله درامور ايراندولت ايران دفاع کرده  و گزارش نماينده هرات را مغرضانه و 

 .گزارش طبق معمول جنجال ها و اعتراضات را درپارلمان بوجود آورد
  

  در ايرانافغانستانیهمايش طالب 
بازخوانی «  مجتمع آموزش عالی امام خمينی درتهران، اقدام به برگزاری همايشی تحت عنوانافغانستانینجمن طالب 

با سخنرانی و ميزگرد » و بررسی مسايل جاری کشور!!  ؟؟تاثير انديشه های امام خمينی در انقالب اسالمی افغانستان
دکتر عالءالدين و ) رهبر حزب وحدت ملی اسالمی وعضو پارلمان جمهوری اسالمی افغانستان (استاد محمد اکبری

  .نموده است) رئيس کمسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ايران(بروجردی
د، مجتمع آموزش درشهر قم، ميدان جها١٩ الی ١٦از ساعت ) َخرداد(اين همايش در روز پنجشنبه سيزدهم جوزا
  .عالی امام خمينی، سالن قدس برگزارميگردد

و کلب الدين بدربار امامت !!!!!  چرا درد سر کلَ خودرا دوا نکردند-! مرحوم خمينيی جنگ باختهٔ زهرخور:نوت 
  چه کار؟ 

  
د ميدانند که برای نه تنها هموطنان با درد و با احساس ما وبلکه همه دوستان بين المللي ما وناظران جهان آزا : نوت

 با ستفاده – سلطه و باآلخره اهداف شوم خودرا در افغانستان پياده کنند –اينکه دژخيمان اماميت وقدرت طلب ايران 
اولين پس  !)  تفرقه بيانداز و حکومت کن ( ن  با پيروی از همان سياست باداران کهن سال تر شا–ازين روز بد ما 

 در خاک خود ريخته – افغان دوش آب دل باطن کثيفمقابل صدام را به حلق عدهٔ خوردهٔ زهرخود در باختن جنگ ب
که (  به اين مفهوم که افغان يعني پشتون ؛؛–و همين اصطالح خود اختراع افغان و افغنستاني را بميان کشيدند 

به ( نستانی يعني و افغا!!  هنوزدرد ضرب شمشيرشاه محمود هوتکي جوان وحقارت تسلئم شدن به اورا درسر دارند 
 – فيصد نفوس افغانستان را فارسي گويان تاجکی و مردمان ديگر تشکيل ميدهند ۶٠طرح کثيف خود شان  



 
 

 
و شميره   ١١تر ٨  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

پروفيسورافغانستاني مآب دهن و معدهٔ آلوده به ريال ايشان ؛؛ پوهاند ديروز پوهنتون کابل و پروفيسور دانشگاه 
وان شان ؛حتي چنان پا از گليم خود کشيد ند که نقشهٔ افغانستان  و هم دسترخ–آغای امين رهين سويدن نشين " مشرب 

که !!)   بادارش به روی جهان آ دميت کشيد  سال قبل بروی سايت خاوران تفالهٔ ايران۴افغان و افغانستاني را ِ؛؛ 
و افغانستان باز ؟ ومطمئن باشيد که انشاهللا بفردای که دشمنان سيه رو شوند !؟!؟!؟!ذهي خفت و دنائت وننگ افغانيت 

 همين قماش ها ی نمبر بدل دو تکه بي چشم باز سرِ شبو بطرف کابل و پوهاند پوهنتون کابل سربلند –نمونهٔ دوران 
طالب پس به اساس همين اسالميت رنگين اماميت و سياست آلوده تر از آن است که همچو جلسات !!! خواهند شد 

  !!و زمان  برای  منحرف ساختن فرزندان  پناهندهٔ  ما براه مياندازندفغانستاني را  امام کجَر ا
مصاحبهٔ مجلهٔ معروف آلمانی بنام شپيگل :پاکستان و جرگهٔ صلح ( درين ايام مضموني تحت عنوان!جناب مالکي 

نير محمد  جرمن آنالين را خواندم که از طرف جناب ديپلوم انج- منتشرهٔ  سايت وزين افغان٢٠١٠ جوالی ۴مورخ 
حميد ( اين مصاحبگ با جنرال متقاعد پاکستاني -کريم عطائي ترجمه شده و در قسمت نظر خواهي هم قرار داده شده

سورت گرفته و چون فعًال متن مفصل آنرا درهمين سايت ) آی اس آی ( رئيس سابق ادارهٔ استخباراتي پاکستان ) گل
لتًا قسمت های کوچکي ازين مصاحبه را که ظرفيت واقعي  وخبث   من عجا–و بعدا در آرشيف آن  خوانده ميتوانيد 

باطني اين بي ايمان فروخته شدهٔ اجنبي بي ايمان را بر مال ميسازد درينجا بشما عرضه ميدارم  و شما متوجه خواهيد 
مسايه  دوست نمای بي ديانت ما  زوزهٔ بي حوصلگي را سر داده وبدون پاس حرمت ه–شد که چطور ددهای بد بين 

داری و خود اراديت کامل کشوريکه سالها ست رشتهٔ حصار باداران امروزی اين جاسوس های نابکاررا از هم 
  بدخواهانه پاچه گيری ميکنند وما فکرميکنيم که معانديکه ازهرقماش وَرده وبدکار با شند  با يدبخود آيند و -دريده 

  :واينهم قسمتی از آن .ت خوری و کثافت کاری توبهٔ استغفارکنند  ازين نجاس–اگر واقعًا مسلمان اند و پيرَو قرآن 
در مورد بازگشت طالبان به افغانستان چنين می رئيس سابق استخبارات پاکستان   جنرال حميد گل به اشپيگل آنالين 

 .آنان به افغانستان برخواهند گشت و انتقام گيری آغاز خواهد شد: گويد
 جون در کابل داير می شود امکان ٢ کرزی می خواهد در جرگۀ امن که روز چهار شنبه به گفته اشپيگل آنالين آقای

پشتيبانی وسيع و گسترده ای اشتراک کنندگان را برای مذاکره با طالبان به دست بياورد حاال اين جرگه چگونه خواهد 
ممکن است ما با عروسک ها صحبت نمی کنيم صحبت ما مصالحه با دولت افغنستان غير :  حميد گل می گويدبود ؟ 

نه با امريکا و آقای کرزی که ديگر فقط با بازيگران اصلی و باالترين رهبر اپوزيسيون مالعمر رهبر طالبان ميباشد 
 .به تاريخ پيوسته است

  . مشکلی نخواهد داشترهبران جهادی مانند عبدالرسول سياف و برهان الدين ربانی قطعآ با طالبان هيچ: حميد گل  
 .اين دونفر از مسلمانان راديکال می باشد: اشپيگل 

و باقی نيز تابع خواهند شد آنان ديگر رهبران قوی ندارند که مقاومت کنند فرمانده ارشد اتحاد شمال احمد : حميد گل 
 .شاه مسعود نيز از بين رفته است

 خارج شوند و طالبان برگردند ، قطعآ خون های زيادی جاری اگر نيروهای بين المللی فردا از افغانستان: اشپيگل 
 .خواهد شد و حاميان دولت کرزی مجازات شده و صد ها هزار نفر مجبور به فرار خواهند گرديد

 من فکر ميکنم که اين اشتباه نيست که ده هزارنفری از خائنين وهمدستان دولت درافغانستان کشته شوند: حميد گل
 اين خائنها چنانکه امريکائی ها نيز صد هاهزار نفررا درعراق کشته اندزادی افغانستان شود اگراينکار باعث آ

ميتوانند با نيروهای امريکا از افغانستان خارج شوند طوريکه دولت دست نشانده شوروی سابق و در راس آن داکتر 
 .با روسها فرار کرد١٩٨٩نجيب خائن درسال 

  در يک پايۀ برق در کابل حلق آويز کردند آيا فکر می کنبد اين يک صلح است ؟طالبان داکتر نجيب را : اشپيگل 
 هزار سال گذشته مشکل خود راهمين طورحل نمودند آيا امريکا ميتواند درده سال تغيری ٥افغان ها در : حميد گل

 .دراين مورد بوجود بياورد
  دی در روند پروسه صلح خواهند داشت؟چه نقشی را همسايگان افغانستان به خصوص عربستان سعو: اشپيگل  

در مذاکرات از همه مهمتر حضور رئيس ارتش پاکستان آقای اشفق پرويز کيانی می باشد پاکستان می : حميد گل 
حتی اگر آقای کرزی نظر امريکا از افغانستان خارج شود عربستان سعودی هيچ نقشی را بازی نخواهد کرد خواهد، 

 ولی در بازسازی ها به نوبه خود در حال حاضر نمی خواهد به اين مرداب کشيده شوندديگری داشته باشد و چينی 
 .افغانستان حتمآ نقش حياتی خواهد داشت

امريکا ميخواهد حضور نيروهای نظامی خود را درآينده نزديک کاهش دهد ولی پايگاه نظامی خود را : اشپيگل 
 .ميخواهد در افغانستان حفظ کنند

ائی ها در اين جنگ شکست خورده اند و بايد از افغانستان خارج شوند طوری که روس ها سرافکنده امريک: حميد گل 
 .و شکست خورده از افغانستان خارج شدند

 چرا يک راه حل مشترک وجود ندارد؟: اشپيگل 



 
 

 
و شميره   ١١تر ٩  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

آنها برای منافع نظامی امريکائی ها به افغانستان نيامده اند که به زنان آزادی بدهند و يا دموکراسی بياورند : حميد گل 
 حاال آلمانی ها نيز مورد حمله قرار و اقتصادی خود به اين کشور آمده اند و حتی متحدان خود را نيز فريب داده اند

گرفته اند چون آنها هم بخشی از ناتو می باشند در صورتی که انها دوستان سنتی مردم افغانستان بوده وهيچ منافعی 
  .ندارند

 جماهير شوروی به عنوان ابرقدرت پس از خروج از افغانستان به زودی پايان يافت چقدر وقت الزم اتحاد: اشپيگل 
 دارد تا امريکا خود را ابرقدرت بداند؟

 سال وقت دارد سپس ديگران جای آنرا خواهد ٥٠قدرت های فوق العادۀ بزرگ آرام می ميرند امريکا : حميد گل 
 .گرفت

 
 انختم ترجمه اشپيگل آنالين آلم

 
اين مصاحبه را خانم سوزانه کولبه با حميد گل رئيس سابق استخبارات پاکستان و يکی از بنيانگذاران طالبان بيوطن 

 . جون در اشپيگل آنالين به نشر رسيده است٢انجام داده   که روز چهار شنبه 
اين مرتبه يا تخت است يا  :  بوکنگهم  و انگليس جان  هم قسم خورده کهبود قسمتی ازنشخوا راين پيشخدمت و اين  

سرباز و يا اضافه تر از آن تا ١٠٠٠٠ مگرتا با  -از کامنوةت هم تير ميشم –  از امپرطوری که تيرشُدم!     تابوت 
   !پريُدم  واهللا که سرحد ديورند نسازمديورندرا گپ جمبوری خودرا به کرسی نشانم و خط فرضی 

  
ستان هم با کود کردن جملهٔ ازاز گفتار اين جمبوری جناح مدارئ پاکستان شبکهٔ اطالع رساني افغان! آغای مالکئ 

مصاحبهٔ اورا با مجلهٔ شپيکل آلماني به نشر رسانيده و " آقای کرزی ديگر به تاريخ پبوسته است " ساز؛ تحت عنوان 
ن هيوالی دال خور دائم در اخير طالب نظر خوانندگان اهل خبره  شده اند که در آن جمله يک انسان خبير در مورد اي

 :الخمر ال يعقل چنين مينويسد 
 !برادران و خواهران عزيزم   <<<

من يکبار نه بلکه بارها حميدگل را . مشکل است انچه را که من با چشم خود ازحميد گل ديده ام شما باورکنيد
 مانند يک انسان هيروهينی او. اغلبآ بدون نوشيدن الکول نميباشد .درساعات مختلف در منزلش مالقات نموده ام

اگر اشپيگل سايتونگ آلمان از روری واقعيت اذعان نمايد ممکن در ساعتيکه مصاحبه را . محتاط به الکول است
  ا. باوی انجام داده است از حد گذشته الکول نوشيده باشد

وجود غبر نورمالي بود که تنها نيد که او ما نند بريج نيف ملعون چنان دائم الخمر خواهد بود که بريژ نيف  يک م ميدا
با نشه شدن به مفهوم بدترين و يا باال ترين آن قادر مي شد که حرف خودرا بزند و من و ما شخصَا شاهد بالعمل اين 

 کرکترش در جريان مذاکرات
درين باره روس ها . او با شهيد مرحوم  محمد داؤد  خان  اولين  رئيس  جمهور دولت اسالمي  افغا نستان  بوده  ايم 

همچو چهره ها خوش دارند تا آن حد بنو شند که هر چه بکوشند " وهمچو اشخاص ؛ تکيه کالمي دارند که ميگو يند 
و چتل نويس  قابوچی وايسرای انگليس هم  بهين منوال و ازراه همين اسطبل به  رياست آی "روی خودرا هم نيابند
  اس آی راسبده بودند

کس را تعقيب نکرده و در هربوت  وموزهٔ  نا شناختهٔ پای تان را داخل نکرده ونمک هر کس و نا!  مالکي گرامي 
هر ديگ نا شده کلهٔ  پُردرد تانرا که به اصطال ح خود تا ن از روزگار بد خانگي خود تا ن بسيار شلوغ است  به 

 بکدام مرض –ائم الخمرياوه سرا دردهای نو گرفتار نکنيد که خدا ناخواسته شما هم مانند جنرال صاحب  رانده شدهٔ  د
  خودشهنشاه  شناس و بدتر از امام ياوری ؛ گرفتار نشويد  

 با توضيح مراتب باال و با مقايسهٔ با آنچه که شما هريک  از دوستان همجوار ما هر زماني بهر جامه -آقای مالکي
ی سالياني  گلب الدين حکمت عار جنايت خراميده وعشوه  فروخته ايد و يا داد شدادی و شيادی زد ه و همين شما برا

خود ساختهٔ شما و يا چنگيز ) مرکز تربيهٔ مخربين تيروريزم(شعار وهميشه  فراری از وطن  و قصر نشين نياوران 
پهلوان مانندان افغانستاني را نواخته و يا اينکه طالبان ننگين پشتون َولَي را تا دندان مسلح ميسازيد و از آن گذشته سپاه 

سداران خودرا مامور چوقهٔ دار زدن فرزند ان پاک نهاد افغانستان ميسازيد آيا با مقايسه با حميد گل های دال خور پا
و سگهای شکاری قصر بوکنگهم چه تفاوتی داريد؟ مگر درجالديت دوران ؛ شماهم مانند همان دال خوران يکه تاز 

و مستند و تاريخي را برای تان ترسيم کرده و شمارا با اين نبوده ايد و نيستيد ؟ برای ادای اين مطلب موضوع مهم  
به تماشای صحنهٔ  قتل صدراعظم جوان دولت ١٩٩٧ آگست ٢١به  تاريخ نوشتهٔ خود به شهر باميان افغانستان و 

يعني مرحوم عبد ( و مقيم شهرمزارشريف اهل حل وعقد استاد رباني جان فراری از تپ تپ پای طالبان از شهر کابل
ميبرم  و اگر مستند تر ميخواهيد مؤضوع  را از شخص عالوالدين بروجردی و آغائي که مرحوم ) رحيم غفورزیال

 -و خود تماشاچی سقوط طياره و کشته شدن او و همرانش بود!! غفورزی را برای مالقات خود به باميان کشانده بود
آيقا ميدانيد او به . رای اسالمي شما هستند  ايشان حال رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شو-بپرسيد 



 
 

 
و شميره   ١١تر ١٠  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 روز از صدارت مرحوم غفورزی نگذشته و عرق پايش درکَوشک  صدارت ٩باميان چه کار داشت ؟ که هنوز
خشک نشده بود که به امر امير فرارخود از مرکز و باز بفرمايش حضرت  امام خميني چشم و چراغ دوران و به امر 

ن  بُرو جردی آمر تبليغات ومعين سياسي وزارت امورخارجهٔ دولت جمهوری اسالمي مخابره وی حضرت عالو الدي
 ازخط مورچه -تا مزار) درسايهٔ حضرت امام(ايران که دفتر دائميی در باميان هم داشته و افغانستان  مرکزی را 

 خوش کرده بصدارت وکرسي  آن بيچارهٔ دل-اداره ميکردند) با قونسل گرئئ ؟؟ درآنجا(پيمای مشهد تا باميان و بلخ 
! هوائي گک  تحفهٔ بروجردی آغای منتظر در باميان نو با چه هيأت بزرگی و چه  طيارهٔ غول پيکری عازم ميدان 

ولي بنا بر بزرگي طياره و کوتاهي خط َرنِ وی ؛ با وجودتر دستی که آغای پيلوت . از مزارشريف پرواز کردند
 در اخير ازخط برآمد و به درهٔ پيشُرو سقوط کرده وبا اولين تصادم در تپهٔ  طياره  از سرعت نمانده-روسي داشت 

زير؛ازتنه به دو نيم شد که بدان جهت دوسه نفر ُدم نشين بجا طياره و زنده مانده و مرحوم غفورزی باهمراهانش 
 نو صدراعظم شدهٔ زيرا اين جوان!  پارچه پارچه شده و رهسپار ديارعدم شدند و بروجردی صاحب هم رسيده بمراد

نا مراد را که از دير زماني در وزارت امورخارجه ميشناختم و پسر مرحوم عبدالغفورخان سرياور اعليحضرت 
محمد نادر شاه و سپس والي هرات بود که پدر وئ نيز با سقوط ازسواری اسپ وفات شده بودند اکنون خودش هم بسن 

 او جواني بود منور و - امام خميني در افغانستان مرکزی شدند  قربان راه  وايسرای١٩٩٧ آگست ٢١ سالگی در۴۴
اگر بدست استاد نا بکار منحرف نميشد و کشتهٔ سفر بروجردی غدار  ممکن است مؤجوديتش بمراتب بهتر از 
اپوزيسيون سازان ناپاک و دست لوت اغيار بود که چشم به ارگ دارند و هميشه شب زنده دار تا که ممکن سنگ 

! بهرحال اوهم چشم اميدی بود که شما آنرا کور کرديد و رهسپار ديارعدم   -ود شان سرشکن شان شود چارکي خ
بنام ( معرفي شدم ؛ زنده ماندهٔ همان طيارهٔ سقوط کرده ٢٠٠٣ويکي از چهره های بعث بعدالموتی را درکابل درسال 

عبداهللا جان وزير امورخارجه  بود و هم جنرالقولسل که هم رئيس دفتر و مشاور و هر کارهٔ دکتور ) ن  حاجي قهار خا
کراچي با معاش از دو منبع و خرچ هم در ا نترکانتيننتالِ عبداهللا  وتکت های رفت و آمد مفت  با جمع دوسه برو و 

  :بهر صورت ! بيای سرگردان ديگر و با همين مزايا از وارسا تا پاريس
  

ايراني های ) ماهنامهٔ مترو( سال هفدهم ٢٠١مايم که مجلهٔ وزين شماره ميخواستم که با شما وداع  ن! آغای مالکي
ولي با قطع طول کالم فقط قسمت ! مقيم آرنج کونتی کليفورنيای جنوبي بدستم آمد و تمام عناوين آن بدرد خور شما

و آنچه من !  ازين مجمل مقدمهٔ دو تای آنرا انتخاب کرده و آنرا جنسًا برای تان کود ميکنم که شما خود نتيجهٔ بگيريد
متيقن شده و بشما دوستانه توصيه ميتوانم اينست که چه بهتر که از داستان  بشردوست ما و دادستان بازی درکابل 
گذشته همين هموطنان خودرا تعقيب کرده و تا ميتوانيد به سلسلهٔ قربانيهای ندا سلطان مانندان اين خارهای بغل تانرا 

در زنبور خانهٔ افغان راستين و مقدار شأن رمضان !!  مزاحم سرکار شماست و خود بي مقداربدار بزنيد که همه اش 
  !!!!که زهر امام رافراموش نکنيد! نيد که سر کله ُپندان است و بالی جان بشر سنگ نز

  
              - دوکتور حسين با قرزاده با عنوان درشت جمهوری اعدام نوشتهٔ -٢٠١٠ مجله ماه مي ٣٢در صفحهٔ 

سي سال تمام است که ماشين اعدام . مسئلهٔ اعدام، گويا با شير جمهوری اسالمي عجين شده و بايد با جان آن بدر رود
دراين مدت ده ها هزارنفر به بهانه ها و داليل مختلف به . جمهوری اسالمي به کار افتاده وهمچنان قرباني ميگيرد

ولي عطش خون اين نظام گوئي سيری  ناپذيراست و .  کشته شده انداشکال گوناگون بدست مقامات جمهوری اسالمي
 .نميتواند روزی يا هفتهٔ را بدون خون ريزی بگذراند

کشورجهان رخت بربسته و ١٣٩درين مدت؛ جهان در جهت رعايت حقوق بشر پيشرفت های زيادی کرده؛ اعدام از
تنها حکومتي که درهمهٔ اين مورد .  داشته استتعداد اعدام درکشورهای معدودی که باقي مانده اند سيرنزولي

مسيرعکس را پيموده؛ و بطور سرانه بيش از همه کشورهای ديگر جهان آدم  کشته و براستي اگر بتوان يک 
خصوصيت ممتاز برای اين نظام در سطح جهان  برشمرد؛ عطش اين نظام به کشتن وکشتن و کشتن؛ و در يک کلمه 

  .جمهوری اعدام ناميد اسالمي ايران را بحق اعدام است که بايد جمهوری
  

ازماست که  –اين مطلب هم مطلب ديگری از همان مجله  و بقلم خانم افليا پرويزاد و تحت عنوان !  جناب مالکي 
    . ميخوانيدبرماست

ا برايم تعربف چند هفته پيش يکي از آشنايانيکه  در امريکا بدنيا آمده است اما اصل و نسبش يوناني ميباشد داستاني ر
ميگفت که وقتي هفت ساله بودم يک روز مادرم مرا برد نزديک يکي از پنجره های رو به حياط ... کرد که جالب بود 

من ميروم و زير پنجره مي ايستم  ... بيا يک بازی جديد بکنيم " و بمن گفت که . که ارتفاع زيادی هم به زمين نداشت
مادرم رفت به زير پنجره و دستهايش را باز کرد و ازمن خواست تا . " پرتاب کنو تو ازين باال بروی بغلم خود را 

و من هم از روی  بچگي و به اميد اينکه مادرم زير پنجره ايستاده است و مرا خواهد گرفت از پنجره پريدم  .  بپرم
ن بدون حمايت مادرم به بيرون درهمان حال بين آسمان و زمين بودم که متوجه شدم که مادرم خودرا کنارکشيد و م

زمين افتادم و با درد از جايم بلند شدم گريه را سر دادم و به مادر نگاه کردم و با عصبانيت پرسيدم که چرا 



 
 

 
و شميره   ١١تر ١١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

اين درسي برايت باشد تا در زندگيت هيچ وقت به (( کناررفتی؟؟ مادرم مرا به بغل گرفته برويم بوسهٔ زد و گفت که 
 فرصتش منظور مادرم را درک نکردم ولي بمرور زمان وقتي بزرگتر شدم مفهوم  و در! کسی تکيه و اعتماد نکني

و حال اگر آن درس عبرت انگير شمارا هم هوشيار ساختني است . درس مادرم را فهميده و به پای خود استوار شدم 
دم نه آن قدر آرام خود که قابل اعتبارهم شويد  و اين پند را که فوق العاده ارزش مند است به رهبريت جلو دار و مر

تبليغ نمائيد و منهم به نوبهٔ خود همين کاررا ميکنم که سعی کنند بر پای خود ايستاد و دستش را بهر دست هر ابليس 
آدم رُو داده و بر پای خود و قلب و قدرت کار و شهامت فرزندان خود استوار باشند تا از شردغل دوستان گندم نمای 

همين است گفتني که .  را نخورند  بردار بد کردار بدُورمانده هيچ سلي حقارت و پشيمانيجوفروش روز شمار و بهره
  :ن و با صفای قلبم بحيث نمونهٔ از خروار تقديم ميکنم  به جناب  شما بحيث يک افغان موسفيد  دورافتاده ازوط

  
 لمن آنچه شرط بالغ است با تو ميگويم      که خواه از سخنم پند گيری خواه مال

  
  ٢٠١٠ جون۵ /١٣٨٩جوزای١۵شبنه 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


