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 ۴۲/1۴/۴۱1۲          عبدالجلیل جمیلی

 

 !بشنو دیوار ؛میگویم رد  ب  
 

 برادر گرامی و ارجمندم آغای احسان لمر
 و هم چنان با منورم طنشما همو را با ارزشی با مطلب خواممی !اخیر تاننیک  از تبصره   و قدردانی با تشکر قلبی

ملی  و یا  شخصیت های مسایلاکثر  کهگرامیی  هموطنان آن با الدر عین ح و و صاحب قلمم فهم چیز هموطنانهمه 
گرفته  ما تکرار  بر وطن آتشی را پراگن هیزم یک بار دیگر همان و مکدر دیده سیاه با عینکهای ما را شده   قربان

دیروز وزارت امور  یاسیس معین عبدالصمد غوث مرحوم کننده  از جانب مسموم همچو عمل دشاه قبلا  ما میکنند که
ر ریاست افغانستان   خارجه    دمسکو شاه شان به رسمی 1۷۱۱سفر سال  در که ایم بوده جمهوری داود خان شهید دو 

طن و و افغان مآبانه  فرزند صادق معقول متقابل جوابات اهگو -و در مقابل  پرست خود ملعون بریژنیف زهر افشانی
دب با استداللهای دانه مقام شان نا جوامر آغای غوث همسفر بلند آن سپس که بودیم داود خانی شکن دندان ولی متین و مو 
می خواسته  آن  راد مرد هم قطار غازیان  واقعی تاریخ   ؟عنوانی چه زیر –سازی ها  غو چهل زا با یک زاغ

 مبارزات  افغانیت  در  برابر  متجاوزین  جهانخوار را ؛ عصبی  و د مد  می و مشاجره  کن  نشان  بدهد  .
ر ریاست  جمهوری  آن  شهید؛ و یا   مُهر  بر لب  زده   و گرچه  عده   کثیری  از همسفران و هواخواهان  دو 

فراموشی خاطر را  بهانه  آوردند  ولی  باز هم  شخصیتی  مانند  مرحو م  دوکتور علی  احمد خان  پوپل  سفیر  
کبیر همان  وقت افغانستان در مسکو و  یا کتاب خاطرات / بادنجان رومی سرخ!/ نوشته   محمد خان جلللر  وزیر 

اما    -که هم  سفر شان  بوده  ین  ملی  شمشهود برای افغانستان ک  روس  پرور خاتجارت  آن  وقت  و البته ی
ا  بر رد  بهتان آغای غوث شهادت  دادند  و اما  متأسفانه  جعلیات   یک زاغ   زاغ  سازی  آغای  غوث   ۲۱صریحا
شانی  نه  بلکه  پطرول  پاشی   هم  چنان  نرخ  روز  داشته  و  طوری عالم  گیر  شد  که  تا  جهان  است  هیزم اف

وی  حتی  در حلقات  افغانی  خود  ما  ادامه دارد و ازین رو بی جهت  نیست  که  امروز  و  یک  بار دگر  می 
ی  ما  متوجه  این  هیزم  ماهیت  زهر افشانی   نوینی  را هم  برمل سازم  که  امید  وارم  دوستان  گرام -خواهم  
 روز  وطن  سوزانه  شوند.ی  آتش  افچین ها

حضرت    تیفرموده  و هدا  کیبه   -بر آن   یانداز یروشن  یبرا  -اما  قبل  از عرض  آن مطلب  ملل  آور
 :شودیما  پنداشته  م  یخود شناس  دیکه  کل  کنمیوسلم اشاره  م هیالله عل یصل یمحمد مصطف

دُور تر از مجلس   ینشسته  بودند  که  از فاصله   قدر  ارانیو   یبا صحاب  یحضرت شان )ص(  در مجلس  یروز
شود ک یآن  صحاب فیمجلس زبان  به  توص  از اهل یکیگذشتند   -از  دُور  یبا سلم  یالقدر لیجل یصحاب  کی -

کرده    کننده فیوسلم  رو به آن  توص هیالله عل یکردند . حضرت رسول اکرم  صل ادیها  یکوئین اریو از او به  بس
 .یگفتند بل ی. آن صحاب دیشناسیشخص را خوب  م  نیشما ا ایکه  آ  دندیپرس

باز  –تند نه گف - دیرفته ا یبمسافرت  کجای  یچند  روز  یبا او  برا  ایآ  دندیوسلم  پرس هیالله عل یمقبول ٌ صل رسول
قرض   یتاز او کدام  وق ایکه  آ  دندینه .  و باز پرس –گفتند  – دیداشته ا یبا مشارکت  یبا  او تجارت ایکه  آ دندیپرس

   گفتند نه - دیحسنه   گرفته ا
و   دیبا او همسفر نبوده  و هم  مضاربت  مشترک نداشته ا کهیوقت –وسلم فرمودند  هیالله عل یشان صل حضرت

بمفهوم آن  نیا  -چه روش دارد   یکه در معاملت  پول دیا ازمودهیهمچنان تجربه   گرفتن  قرض حسنه را از او ن
 !!!دیبکن  یبد ایتبصره  خوب    یکه  در مورد و ستیفلهدا الزم  هم  ن  دیشناسیرا  نم است که اساساا شما  او

ا یقی که از ابراز نظر فوق الذکر خود /  یقسسمت  کی! شما در  یصاحب  گرام لمر  ینظر  کدام  هموطن ادیبر بن  نا
 که:  دیاشاره  کرده  ا  نی! / چن خوانندیم  یو جامع الکماالت  یریکه خودرا  دانشمند  خب

اما در پست .. .....و.......و.و.صدراعظم از سردار نور احمد خان اعتمادی سالها کدر وزارت خارجه، وزیر خارجه 
 .گردید نب شورویجایزه لنین از جا  برندگانیکی از  مهوری افغانستان در اتحاد شوروی سفیر کبیر ج
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شوری؛  از ر کهای  متعین ه پرنسیپهای  عنعنوی  همبستگیهای  روابط  دیپلوماتیک  جهانی  بین  سفارکبرا برادرم!
ید که  به ضاوت های  تخیلی  راهی  را میپمانباشد  با این  اشارات  و ق همسفرششخصی  تا خود جهانی  دارد که
 ترکستان میرود!  

  هنځیکه  از پو 1۷۹۲از سال  –ما نورین جوان  و صاحب قلمان امروزیم و سفید  بیخبر از جهانزیرا  این  م
اول  صدارت  داود خان  شهید  در وزارت  امور خارجه  بماموریت   و در سال شده فارغ لسیاسی کاب ق و علومحقو

ا  بشما عرضه  میدارم  عملا  در داخل  وطن  دولت آغاز کردم  همه لی ل و نهار ها و سرد و گرم های  را  که  ق سما
 و در سیر جریان  آن اشتراک داشته ام  که اینک  بر ای  معلومات  آن  بخوبی لمس کرده و بچشم دیده و یا خارج از

 قدم  بقدم همه را عرضه میدارم .  - شما  و  یا هم  وطنان علقه مند
  هر رژیم یا  بدون  تفریق  بر اعظمی –سفرای  متعین هر کشوریدر عرف روابط  دیپلوماسی ذات البینی  -1

برای  تنظیم  روابط ذات   – جهان های  از کشور جمعیت  کوردیپلوماتیک  متعین  هر یک  دول  متحابه!  یسیاسی
ا  -البینی خودی ستثنا  ون  ابد  –باشد   گذشتانده آن  کشور  را  در  مدت  بیشتر از دیگران که را   ی آن  سفیر عموما

  شیخ  السفرا  تعین  میکنند جلسه   بحیث  طی  -اقامت  موصوف  در  کشور  متوقف  فیها  و محض  برویت قدامت 
بنام حق  تجاوز نمیکند /  دالر  در ماه  1۱از   ی  را / کهمحدود بسیار  مبلغ   ماهانه  یکمکلف اند   ارتمام  سف و 

ا  بفرستنه  دفب منظم  بصورت العضویت  توسط    ار لغ  محد ود اد. دفتر  شیخ السفرا  این  مبتر شیخ السفرا  رسما
 محلی اجیر و  همچنان  یکی  از سکرتر های  /  ی / البته در پهلوی  وظایف  اصلییکی  از  اعضای  رسمی  خود
ر ماموریتهر تودیعی  جلسه   تدویر  در روزهای   –جمع و تنظیم  کرده  -معین خود  که  مجربتر باشد    شسفیریکه  دو 

تودیعی  از  طرف  و بنام  کل   مجلس   همانختم حال  در ه  مصرف رسانیده  و  در عینب  باشد رسیده   پایان  به
ی   منقش متوسط سفرا  یک  پطنوس  و  و با امضای  تمام   ده ش  فرمایشاز همین  پولها   که  قبلا   را نقره ای دایر 

و   کنندمی تقدیم منحیث  یادگار  آن سفیر   به باشد شده می و حکاکی   کشور مزین  آن  مقیم   متحابه   ول سفرای  د
باز هم  در روز  پرواز آن  سفیر  اگر  دوستانی  می خواهند  برای  وداعش  بمیدان هوائی  بروند  خوب  ولی  شیخ 

ا به  نمایندگی از هیأت  کوردیپلوماتیک   به میدان  –مقیم همان  کشور برای  وداع  آخرین  با همان سفیر السفرا مکلفا
 هوائي  میرود.

 1۷۲۹  -1۷۲۱محترمم ! اندوخته  فکری ام  بنام  تجربه  درین  مورد از آن  سرچشمه  می گیرد  که  در سالهای  
 –کو سفیر سویدن  در مس  ز  ختم  وظیفه   شیخ السفرائیبعد  ا -که سکرتر دوم سفارت افغانستان در مسکو بودم 

  ئیسال  سفیر مسکو بودند  وظیفه   شیخ  السفرا ۲مرحوم  عبدالحکیم  شاه عالمی  سفیر کبیر افغانستان  که  بیشتر از 
ا  تقریبرا عهده  دار شده  و  برای   آن  مرحوم  در مسکو  ترتیب  و طی  مراتب  همچو   سال  و  تا  ختم  وظیفه    ۴ا

ه  به  البت لی  با همکاری  یک  سکرتر محلی /یعی  در  سفار ت  افغانستان  را  در  پهلوی  وظایف  اصمجالس  تود
سفیر کبیر کشور های    ۲/ عهده دار بودم  که  در مدت  همین  دو سال  برای  بیشتر از  پهلوی  وظایف  اصلی

شتیم  و کافی  خواهد  بود که  ملطفت  عرض مطلبم  همچو  مجالس تودیعی  را بر پا دا -دولت  متحابه   مقیم  مسکو 
شوید  که  در گذشته ها  مرحوم  سلطان احمد خان  شیرزوی  سفیر  افغانستان  در  مسکو نیز عهده  دار شیخ  

 السفرائی بوده اند.   
خارجه   دولی   وزارت  امور -ی  سفارتخانه های خارجی با  این  روش  مطلوب  جهان -در سمت مقابل  آن  و -۴

  به  تبصره   ذیل بجا  میاورند  که  این  امر مهم دیگری را   کشور شان  وداع  میکنند  وجیبه  که  هم  چو سفرا  از 
ان مهوری افغانستدر پست سفیر کبیر ج اما  .............شما  تماس  میگیرد  که: ) یعنی شهید  نور تحمد اعتمادی ()

 .!؟؟! از جانب شوروی گردید برندگان جایزه لنین از یکی در اتحاد شوروی
ا  بدُور از حقیقت   !برادر عزیزم ا  پاک   آنهم  بر یک  -قصوریست  نا بخشودنی  و اتهامیست  مطلقا انسان  قویا

تا امروز  1۷۹۲ماموریتم  از تمام  دوران   که  کاش  در وطن  دوست  افغان  منور خود  ما و  خلیق  سرزشت 
 خود امروز میلیون  جمعیت ۱1ر خودم  دبشمول  نفر را   را  درهمان دوران  و یا هم  یکشان  نفر هم  مانند 1۱

که هیچ   سازیهای است  زاغ ۲ی  یک زاغ و اندانم  کاریهیکی  از  از تبصره ها   همچو و  و یا  میشناختم میداشتیم 
 شایستگی  تذکر را ندارد.

 حمل ه  در روز دوم روزیکاز آن که خودم   عرضم این است  جایزه  لیننخنده آور    شدن ه برندمورد  زیرا  در 
 مرحوم  و آن شهید  گذرد  می ماه از آن  1۱سال  و  ۲1گذاشتم  که  تا امروز   امور خارجه  وزارت  بدرب  پا ۱۲

در داخل و چه خارج  و سفر  چه  –ربی حد و بیشما  مدت درین  –بودند   اعتمادی  مدیر روابط  اقتصادینوراحمد 
بر عللت  و بنا  / بخصوص در ایامیکه معاون وزارت امور خارجه و عضو مجلس عالی وزرا بودهها با آن جناب 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 8تر ۱ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 مسکو با  شوروی  در زعمای   را در شفاخانه  کریملن  بیشتر از سه  ماه   از درک  رومانتیزم  شدید که  جسمی
لت  مشک  برای  رفع  در عین حال  و  منحیث  مهماندار رسمی جانب ن  و ای ر بوده بست خود   همسر محترمه  
در  حالی  بصورت  رسمی  با   -میبودم   با ایشان  و ساعاتی را  هر روز هر روز به آنجا  میرفتم لسانی  شان 

ا  با  حض /شتراک  قومییا  و نه داشتم  ایشان   با  فامیلی  قرابت نه  که ایشان  روابط  نزدیک  داشتم   ور و اساسا
 که  هرگز  و هرگز  در هیچ  جاه  خود –خداوند  ازین لکه  تباه  کن  / قوم بازی /  عطای  بیگانه گان  نفرتی  دارم 

 را  با  این  لکه   ننگین تفرقه  افگن  معرفی  نمیکنم !!
ور میلیونها  پارچه ای  امریکای  معظمی  مهاجر  و اگر قومیت  بازی  راه  مدوا  و رقع  مشکلت  ماست  چرا  کش

م  وجود  نقشه ای  جهان  را  نداشته  و یا  اروپائی  کهن  تمدن  ازین  نسخه   خود  ساخته   ناب   1۲۱۱بنیاد که تا 
  خود  نوش جان نمیکنند؟؟ /

دب انسان خلیق  ما اینا  یم و   امات  بودهحترشایسته  همه  ا یافتم  که را  با  شخصیت   چنان نزاکت   با و    و مو 
اتهامات  نخوت  و تکبر و که   –بزل  توجه میکردند   وقار  به چه  شوروی رهبریت که  عیادت  کننده گان دیدم 

که  بعضیها  با  قلم  خونین  و عقده   ننگین  خود  بر   دروغیتست قهر و دکتاتوریت؛   –غرور  و حتی  صدای  بلند
و هیچ    – جعل  میکنند خود  غرور خودی  کینه  دلی و دراصل  برای  تسکین لی/  وام موصوف؛ تربت  گم  ن

این مثال  زنده  و چشم  دیدم  باطل  کننده   همه  یاوه  سرائی  بعد  از شهادت  آن  انسان  واال   سازگار نیست  و 
 مرتبت  پنداشته میشود:

افغانستان  اعلن  زندانی  شدن  گروه  خلق  و پرچم  را اعلن  کرد   رادیو گذشته  اش   شب که  یصبح ا  آغازب
صر موتری  در  پیشروی  ق  مبر  پلیت  دیپلوماتیک  پاکستانین -بود با  تازه  بوزارت  رسیدن   و روز پنجشنبه

دی  سفیر کبیر مرمر  وزارت امور خارجه  توجهم  را جلب کرد و همین  لحظه   بود  که جناب  نور احمد ا عتما
ا  بطرف  منزل  دوم  –افغانستان  در اسلم آباد از موتر  بر آمدند  و اطاق  بعد سلم  و احوال  پرسی  ایشان  راسا

چنان  متبسم  و با وقار  –آن  مرد  نیکو خصلت  متواضع  و متین را  مانند همیشه  . و کار معاون  وزارت  رفتند
شانی ها  یافتم  مانند  اینکه  هیچ  حادثه   ناگواری  رخ نداده و به  اصطلح آب  از و سنگین  و دوُر از خاطر پری

 آب  شور نخورده  باشد.
بهر حال  با همان  مواصلت  راد  مردانه   همدلی با  رئیس جمهور و دوست دیرین خود بکابل  رسیدن  و سپس  به 

ه  زندان  برده  شدند  که  تا  امروز  فامیل  و دوستان و ارگ رفتن  بوده  که همان  شب  بعد  از غایله   ارگ  ب
هموطنان  هم دردش  بحرمان جان  نثاری  شان می سوزند.  وقرار  معلوم  آن  انسان  علیا  مرتبت  وطن دوست  

در  معاون  سروری  جلد  خاد  –در زندان  خاد  و در زیر  پنجال  حلقوم  گیر  حیوان  انسان  چهره   نواب نامی 
حالی  جان  به  جان  آفرین سپرده و در محشر گاه  پلیگون  پل چرخی  یزیر تل  خاک  سیه رفتند  که داغ شان را  

 فقط  فامیل  و هموطنان همدردش حس و درک  میکنند!
لی ن  زندگی  می کرد  که عیارمکرو  ۲۴در همسایگی ما در بلک   وزیر  فواید عامه غوث الدین  ولی بر عکس /

با  یک چشم  بر هم  زدن    بزینه ها  باال رفته  و د و ش  سریع  رسیده  و با  الصباح  لحظه   با دریشی  بمنزل  خود 
خدمتی  جیپنه  در موتر  وزارتی  و بلکه   –را  !  پائین  شده  خودبان  و لُنگی و چپلی  بسرعت  جت  با پیراهن و تن

 که  گفتند  او  این  صراحت  کلمم  ازین  استکهدامن  مأ وای اصلی  خود شد   خود انداخته  و رهسپار  سید خیل 
به کابل  بر گشتانده  و بزندان  پل چرخی  رسانیده  بودند  ولی  باداران   -را  تا  قبل از رسیدن به شهر چهاریکار 

  آیا  تا و ولی   بر گشتاندند امیلش را  زنده و سالم  به منزلش  و نزد  ف شته  اوگذنا روس  مشرب هم مسلکش  هفته 
ان  جانورهمچو   در تقبیح  و و قلمی  کرده  زبانی شوریده   - چو  دونانهمامروز  کجاست  آن قلمی  که  بر تقبیح  

 باشد و چرا نه ؟؟؟؟ ه خرامید دو پا
 اعتمادیی  نور احمد  شده    خفهو گلو تاریخ  سازی  و اهل  و  بیت  معصوم  شان   بسرنوشت  داود خان  لی و

 هر ابلیس  به خود   ها را  قربان  افغانیت  کردند  ولی  جز  بخدایخود   که  وجدانی  انسانهای  با چو هم و  قربانی
ا  بزدالنه  و  یا  نا ا  نشدند  تسلیمروئی آدم   ه   ر  سایب فغانانه  طعنه   سخیفانه اش  را و چه  سنگدلیها ئیست  که  واقعا

 ند! خود  میکن  تعویض  گردن  بستگیجسد  خونین و مزار پاک  شان  میزنند  اما  وصایای  انسان  سازانه   شانرا  
وقت  تماشاچی  خم و چم  رفتنهای  آنانی  میبودیم  که امروز زیره به کرمان  ایکاش هنوز هم حیات  میداشتند  و آن

 میبرند

 بر تو همین ماجرا رواست!! که خوشی مکن  ذریچو  بگ دشمن دوست  بر جنازه   ای

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 8تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

کسنجر   !!رفیق  آثار  کثیبف  و نظریات  انحرافی آیا حیف  نیست  که  امروز دانشمندان  منور خود ما  با  اتکا  به  
  سوزی  از داشهای  انسان نیست  یهودی االصل  پولندی  فرار کردهجوانک های  کموبریژنسکی ها  رفیق!!  ها  و 
خود ما   !اوریت  امنیت ملی  امریکای  آزادرا  جا زده  در سیاست  بازی و دیگری  در مش یکی  خود –آلمان  نازی

ا هم تباردانشمند  و  آغای کسنجررا  بد بینانه  تدافی  کنیم  و  شخصیت های  آزمون  شده  خود ش  یا  بریژنسکی  مطلقا
و همان هائی اند  که  مشوق  کارتر  برای  درس  دادن به   راه  تباهی ما در   کسانی اند -تر از او   دانش با و 

  زطره بسازی  افغانستان  را    سفسطه   سر نوشت لی وبریژنیف  دائم الخمر  برای  تجاوز به  خاک  ما  بوده   
ین  دشمنان  شناخته  ن  خود ما احال  فرزندان  افغا -  ؟!منوط  میدانستند  همسایگان ما تصمیم   و قضاوت   و  دید

 و با  نظریات  مذبوحانه   -مرده آینده   خاک  و  مردم  بینوای  خود  ش؛  حقیقت  شعاران سعادت  ساز  شده  ما  را
سفانه  خود  شناسی  را  فراموش  کرده  در تقبیح  داود خان  و یا  شهید  متأ -دیرینه   آزمون  شده ما آن  دشمنان  

ا  روسهای  متجاوز الا راد  مردان  دیگر خود  ما استدعتمادی  و یا  ا   کسنجرها  و  بریژینسکی  ها  و حتی  بعضا
این  ظلم  جبران  ناپذیریست  که   جلد  افغانیت  را   شهود  معرفت  و  رهنمای خوشبختی  ما  می شنا سند !!  

 افغان و افغانیت  خود میکنند ؟؟؟ 
با کنایه  توزی  و بلکه  بکلی دوستانه   و منحیث  مخلوق  خداوند داناتر از همه  و برا ی خود شناسی  به بیائید  نه  

 این  درس  عبرت  اللهی  و  اعتراف حضرت موسی علیه السلم  توجه  کنیم :
د امر فرمودنله  در روز  شرفیابی بر کوه طوُر  به حضرت موسی علیه السلم روزی حضرت باری تعالی جل و جل

ر وکثیف ترین  و گناهگار ترین  مخلوقاتم   د –که مرتبه  دیگر که به کوه طور آمدی  بر گردن یکی از  بدبخت ترین 
 را با خود به کوه طور بیاور.   رسمان انداخته اوزمین روی 

ه وقتیکه از بیشه  محروب در آخرین ایام اسال تمام شد و حضرت موسی  علیه السلم  با چنین موجدی بر نخرودند  و ام
بوی بسیار زننده و بدی را استشمام کردند  و وقتیکه سری به آن محل زدند دیدند که یک سگ   –و کثیفی میگذشتند 

گی متعفن  سراپا زخمی را در حالت جانکندن یافتند  که از بوی بدش سر گرفته نمیشود . با خوشحالی ریسمان را  گر 
یک رفت تا آنرا بگردن سگ انداخته و اورا  بکوه طور ببرد . و اما  وقتیکه به نزدیکیش ده و نزدرکاز کمر خود باز 

هوشدار   یا موسی جیرئیل امین را شنید که میگوید ندای رعد آسای  حضرت –رسید تا ریسمتان را به گردنش بیاندازد 
ه هدایت خداوند از پیغمبری خلص ! که اگر ریسمانت بگردن سگ برسد بیسمان را بر گردن آن سگ نیاندازیکه ر
وی!!  حضرت موسی علیه السلم با  عجله از سگ دُور میشود و از آن محل فرار میکند و ام در روز موعود میش

فتد  که  یا  موسی  بناچار به فکر خود میا –ل کنم کوه طور  حیران میماند که امر خداوند را چطور تعمی رفتن  به
 ؟قت ببریتر کسی است که  بحضور خال یچارهر تر بمگر از خودت حقی

اللهی وید ود انداخته و رهسپار کوه طور میشود و در فرصت عرض و نیاز میگهمان است که ریسمان را بگردن خ
ی کار برایش ندا میر سد که  –که بحضور بیا ورم   افتمموجود و مخلوقی را نی تری  ره من از خود بدتر و بیچا

میا  -ه  در  راز و نیاز بود داشت با من تماس مستقیم  یکه همان لحظه سگ بگردن  ریسمانت  رای که اگر نیکی کرد
ه  ؟ ک!  میشویماز و متوسط  هر پیازی..... سر پیاز و ُدم  پیخود ما چرا ما پس .شدی از پیغمبری خلع می –ی تنداخ

 اینهم داستانش :
 بشمول  و همه مضامین را   امور حسابیموسسه   تدریسی   اقتصادی وجود داشت  و نه  پوهنځینه   در زمانیکه

خان تحصیل یافته   ترکیه  که  ما را  صدیق الله  –استادی داشتیم –میخواندیم حقوق   پوهنځی  سال ۲در  –محاسبه 
از یکی از محصلین  سوال  میکرد و  که  و اما  وقتی  –میداد  و  لسان دری  شان ضعیف بود محاسبه  درس 

 بگوئید  شده  و استاده  که  دست  بلند کرده  را میگفتند  همه  محصلین  را بلند  میکردند  فورا دست خود هم  دیگران 
  ندبل را  دست  خود که   پیاز  متوسطپیاز و یا   ُدم  یا سر پیاز استید   شماپس  م نکرده ا سوال  شما  من از  که

 ید؟ میکن
بپاس   دیگ  این است  که  آخر  مک هرا قرار نازآن  عزیزان  ن  با عفو تقصیرات –حال  سوال  برادرانه ام پس  

ی  نکرده  و ازین  نداف  بازی  ها  مردم  ما  توجه مره   روزچرا  به  ماتمسرای  قربانیان    خدا و بنام  افغانیت
 هموطنی سر میکند  و اقلمی  دُم  ریزش!! – کشند ماست. دست  نمی ننگینی  که  فقط  مایه   سُرور  دشمنان 

زیات و صفحات  سفید بیشماری کار دارد که  همین  نور احمد خان شهید  و اردموهمچو در  معزیزم ! حرف و کل
  ور ماموریتمد   د که در دو کافی خواهد بو  اما همین قدر تذکرم و –کنم   درین محدوده  نمیخواهم وقت شما را ضایع

آمر امور روابط  فرهنگی    بحیث که  1۷۱۱ بخصوص  سال  1۷۲۴کبرای افغانستان در مسکو ازسال  در سفارت
 /مربوط  ریاست پوهنتون  کابل  و ارتباط  موضوع  بوزارت امور خارجهاز لغو  ریاست  کلتوری  بعد/  و محصلین
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ر کالج  تا ختم دوک 1۴۱۱امور بیشتر از  از   –موسسه  سراسری  شوروی  اداره میکردم  ۲8تورا را در محصل  دو 
بررسی کرده بودم  خوب  کاری سفرای آن  دوران  های  افغانستان  را  کبرا و سوابق  که   تا مه   امور آن  سفارت

تا  آخرین    1۷1۷در   سفیر بودن  مرحوم میرزا محمد خان  یفتلی ما  با  اولین افتتاح  سفارت  از اولین  روز و –
 همین –اعتمادی شهید  سابق  صدر اغظم افغانستان و سپس همین رحوم  داکتر محمد  یوسف خان/ایام  چند  روزه   م

/ / !بودنش  را  ننگ میشمارند  سردار امروز  که  یز عزمرحوم  عبدالحسین خان در قدم اول که  میتوانم گفته قدر
که   د نتخصیصیه   نورمال   معرفی کرده  بودپول همان  بودجه  و  در قید  /و افغانستانی را    سفارت کبرای ساخت

 فیت در کیالبته   فروشات  بوده  و و مترتیب  دعوات و تزئین  و لوازم   کو درسزبانزد مجمع  کوردیپلوماتیک  م
مرحومی  مسکو  بوده  و معظم  مقیم شهر   های  سفارتکبراهای  کشور  سر آمد -قصر کریملن   از  ! /  بعدخود

بر   -به اروپای غرب   رخصتی  تفریحیبه    شان  که  با رفتن داشته  افغانی  مناعت و آن  قدر شهرت  انسانی 
م  خان  محمد هاش  دوراستفاده  از  فرصت / از حکومت  افغانستان    سو  با و کریملن  نشینان  ستالینی  بنیاد رشک 
ا   / خواهش عاجلی !صدر اعظم ا به که  به سفیر خود هدایت دهید  نمودند  که لطفا ره گشته و دوبا بر  کابل  مستقیما

 !؟به مسکو بر نگر دد
 بودم /  شده آلمان غرب  معالجه   صحی ام  که  قبلا در شهر برلین مشکل   زمانیکه  بنا بر باز گشتولی و اما  

  بمسکو کابل   از  -دند بو  مسکو  سفیر کبیر ور احمد اعتمادی ن شهید  مرحوم   که اول /  جمهوریت دوم سال در 
ودند ب  کشور کار کرده  را در آن در سفارتیکه  در حدود  کمتر از دو سال   با ملقات شان –م وعازم آلمان ش تا رفتم

لطف  –کستان شوند تکبرای افغانستان در پارو عنقریب عازم کابل می شدند که  به اسلم آباد رفته و عهده دار سفا
ا با من تمام دو منزل باال و تمام زیر زمینیهای  تمام    ارزحماتی  ونشان دادند   بمن  عمارت را یکا یک  کرده شخصا

ا  شده  و با   تاریخی  متقیل  و  بزرگ   عمارت مجدد  آن  احیای   بلکه  نه!  آبرومند سازی و ترمیم برای  واقعا
و   رمیمساخته  و ت همه  با قالینهای مقبول  نو  مزین  بنام بجمع  سفرا  بودن !!و فرسوده  تصفیه   مفروشان  پوسیده 

  باور کنید جایگاهی  ساخته بودند  که در مدت محدودی   –سیه و کثیف کرده  و از آن مکان پوسیده   آمیزی رنگ 
همان  سفارتکبرای   بلکه  از داخل  بودجه  کابل  و   اضافی از  سنت یک   با  نمیداد !!! و همه اش  نه عقلم  قد 
داکتر علی احمد خان پوپل  بحیث  سفیر کبیر میا یند  و انسان پاک و   بینوا !!   و گفتند  که چون  جناب  دیروزهای

به سکرتر اول  ضروریست تکمیل اعمار مجدد سفارت    برای  که پول مازاد  د اشته   سفارت را  -منوری استند 
ا امانتسفارت   د. بسپار مجدد  اتمام  اعمار رای شان  بغرض  را ب پوپل آن  مواصلت  آغای با   کرده ام که  تسلیم ا

مقیم مسکو به  آن  شکُوهی  شان هم  قطاران  افغانستان  در بین روابط  دیپلماسی  شهرت  و اعتبارهمچنان   و 
ر با سوال و پرسشهائی  تحابه م  رسیده  بود که  در  دعوات  کوردیپلوماتیک  سفرای دول  حلقه میزدند . انش دو 

با  مقایسه  به  کیفیت  اوالا کردم    می  ی را مشاهدهکبرا سفارت –و وجدانم  حضور خدا  با که   روز   ! آندوستان
حمات ز و بعد هم  شاهد بودن - در سفارت  افغانستان سردار عبدالحسین  عزیز  زحمات  غنا و صفات  قصر کریملنی

رور پ  نمای  روس قصابان  افغان  قصاوت با  مقایسه  آن  سپس  انسان نیک سرشتی مانند جناب اعتمادی شهید  و
راد مرد  این حلقوم    کردن چطور  با  خفه   که  و معاونش  نواب؛  سروریمانند   پیشگان  بی خدا!و این جنایت 

 ذباله  دانهای  پلیکون  پل چرخی   جسد مظلومش را دری و جبونی  منشبه چه ددو   شهید ساختندرا  شخصیت  او  با
 دند مان تا ابد  ماتم  دارکه  اهل  و بیتش شان    دفن  کردند  وطن  نامانه  زیر  خاک  خون آلود چنان  نا انسانانه و گم

  یننل جایزه   برنده   و تکبر ولی  امروز خدا نا ترسان بی قلبی  داریم که این  شخصیت  با موهبت را  خود خواه و م
 میدهند : سوق  به راهای غلط   را ما و دانشمدان جوان صاحب قلم  خوانند!! می

ل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم  پاس آشنائی ها !! نفس در خون تپید و گفت   بد 
ایست  میشمارند  ب  افتخار خود دانسته  و آنرا  هابازی  سفرا  در  جایزه  گرفتن  برنده  مخترع را   ذواتیکه  خودحال  

 ه ک بوده   زیرا  این  نه  تنها جناب اعتمادیکجیهای  خود کنند    ترحم  بر قلم  قدری  درک   اصل  واقعیتها   با
و کو س/ اولین  سفیر افغانستان  در مبشمول  مرحوم  میرزا محمد خان یفتلی   برای شان اهدا شده  بلکهاُرُدن لینن 

 عده   عالمی  عبدالحکیم خان  شاه سلطان  احمد  شیرزوی  و مرحوم   طرزی  و مرحوم   یحی خان مرحوم  غلم
 اهداو  یا هم  مانند آن / ما نند  تمام  سفرای  کشورهای  جهان / برای  شان  این  نشان  که اند   بوده دیگری  هم 

لی  نداشته   و ذهنیت  مسابقه   و نبودن  رو  بودن و کمونست  سیاسی هم  نظری   شده  و اصلا  درین  مورد ماهیت
نگ  مسابقوی خنده آور  بزکشی  و  یا فاتح   !!طفلنه  شمرده میشود  بودن   ر 
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معظم   مدال  که  انندومیت آیا  گفته  برنده  جایزه  لینن  برای  سفیری  میخوانند!  را  کاشف   که  خود از آن  جنابی
ف جدی  تم خ در  ران  افغانستا  به  مرحوم جنرال محمد عارف سفیر کبیر را که / انقلب  اکتوبر /  د  د ور خروسچ 

ا بر انگیز شد  سوال شوروی  و چرا  در همان بوده  اهدا کردند چه   وظیفه  اش  !!ال جواب میمانند ؟  یقینا
ر بو برمدال  بنام انقلب کبیر اکتوحال توجه فرمایند: این  د و جنرال محمد عارف  دومی  مقامی  بود  که در ختم دو 

ا   سفارت موصوف  و  بلند در بین  خود  روسها  زمزمه   خموشانه   ولی  د او اهدا  ش  بهدر شوروی  وقت  رسما
  به د ینبا که  سلطنت افغانستان  بوده   و عضو خاندان  غیر کمونست  یک افغان او  که  شد  خموش بکلیبزودی  

محمد  نس بی  و دختر کاکای  ظاهر شاه  مرحوم محمد  کاکا اندر اعلیحصرت  شان  دختر  او اهدا میشد  زیرا خانم 
ده  برنکه به این حساب    بوده  یدالولمحترمه شاهدخت بلقیس و جنرال عب و پسر دومش داماد  بوده   داود خان شهید

 هی  نبوده و نیست !!بازی و مسابقه گرائیی  را در آن  هیچ را
ا به این  ر  دولت  فعلی /  و هم  مطبوعات  بی بند و بار  بی خبر از   مثال  بکلی جدید  افغانی خود ما لطفا در دو 

 چه  میسراید! -ماهیت امور  دیپلوماسی  جهان / توجه  کنید  که  مطبوعاتیان  بی خبرتر  از ما  
 

 ولتی )عکس(یس جمهور در استفاده از مدال دئاسراف ر

 ۴۱1۲دسمبر1۱تاریخ 
-    1۱۷۹/۷/۴۱ 

کد خبر: 
1۴5۱۴4 

   پرینت افغان پیپر منبع:

 

 مریکایی همچنان ادامه دارد.ایس جمهور از مقامات ئتقدیر ر
مریکایی به بهانه توسعه همکاری ایس جمهور غنی بار دیگر از مقام های ئر به گزارش شبکه اطلع رساني افغانستان
در عرصه عمرانی، مدال عالی  و ها تان و کشورهای منطقه و جلب تنظیمو اعتماد دو جانبه، تامین صلح در افغانس

  مریکا در کابل، داد.ادولتی غازی وزیر محمداکبر خان را به مایکل میکنلی سفیر 
 

 
 

رئیس  جمهور  افغانستان   - منطق  پذیر میشویم مردم  و ۴1وقت  همقطار  جهان قرن چه دوستان  شما بفرمائید که ما 
پرتو کولی  به  سفیری  مدال عالی غازی  محمد  اکبر خان  را تب دیپلوماسی جهانی  و طی  مراسم  بر حسب مرا

اهدا  میکند  و لی  مطبوعات قبایلی  هفت رنگ   نا اهل  ما  ت ن ن ی    خودی  و  نظر خام  بکلی  بی مسئولیتانه   سمت  
 گرایانه   خودرا  سر میدهد.

به  سفیری  که  بخاطر ختم  وظیفه   ان  را دو ماه  قبل هم  رئیس  جمهور  افغانستان  نشان  میر  مسجدی  خ
 . افغانستان  را  ترک میکرد طی  مراسمی  اهدا  نمود

شله   داشتیم  که  میگفت  شعر گفتن  کدام  سختی   در  دیروز های  ُدور  کومیدین و یا به  اصطلداح  آن  وقت  م 
 ندارد  مثل 

 !!را که شاندهدرختهای سر کوه   گلیم از بام افتید  نشکست
در مورد  برخود لفظی  1۷۱۱روزی  با تذکر صادقانه   در مورد  سفر  رسمی  داود خان  شهید  به  مسکو  در سال 

شان با  بریژ نیف  مطالبی را  نوشته  و توسط  سایت  افغان  جرمن  آنلین  به  نشر رساندم  و  در آن   از جعلیات  
!  سیاسی  وزارت  امور خارجه   امات  نمیدانم  چرای  معین  صاحبه  و  اتهبیمورد و داستان  سازی  توهینان

را یکایک  رد کرده  اصل    !ه   سردست  آن  شهید  در همه  جا/  و باشمرحوم عبدالصمد غوث  –افغانستان 
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  اما  دیری  نه  پائید  کهواقعیتهای  را  بر بنیاد  شواهد زنده  و مستند  و شهود  گرامی  همسفر شان  بر مل ساختم  
نه  تنها  گرامیان  بیخبر از  چگونه گیها  و  منورینی  مانند  جناب  احراری  از شهر هراتی که  متأسفاه  در تمام  
افغانستان  تنها  بهمین  والیت  و رسیدن به بدیدار  شان  هرگز  نایل  نشده ام  با حیثیت  و  شخصیت   آن  شهید  

ا  دالن  ما  و  شوریده   یابازی  کرده  و  عده   هم از مامورین  وزارت  امور خارجه   خود  رو برو شدم  مخصوصا
آنانیکه  در تمام  حیات  ماموریت  خود  در آن  وزارت یک روز هم  در سفارتکبرای  افغالنستان  در مسکو کار 

که   ی  برای  دل پرسی  آغای   صمد غوثینکرده  و یا  در همان  سفر با  آن شهید  بزرگوار  همسفر نبودند  ول
م  تخیلی  اتکا   و نمیخواه –سال ستاژ ملل  متحد  ۴س + و  بکلوریای  پا  –پهلوان دست  ساخته  داود خان شهید بود 

چون  مادر موصوف  انگلیس  بوده! ولی  تا ثر زیادم  بر این است  که  جرا  در  زمانش  رهبر گفته   کنم  بر اینکه 
 دل  خوش  و  جعل  سازیها شان  برای   می ساختند  و لی  بعد  از  شهادتآن  شهید  / نعوذ اا با الله /  پیغمبر   از
مانند  ماش  یک  طرفه  میلولیدند . حتی   باور نخواهید  کرد  که  عده   که  بزرگ منشانه  بسر رهبر  قسم  می  -

مستقیم  و یا  بالوسیله  با  ایشان  تماس  گرفتم تا لب  به  سخن  بکشایند خوردند و هم  همسفر هم  بودند  و بصورت  
 اما  خود را  به  خاطر فراموشی  زدند!!   -

 این  جهان  دار مکافا ت است  و عمل         دیده گر بینا بود هرروز روز محشر است
معنویت آنروزی را که  با  ندای با  افتخار ولی  برادر محترم!  خودم  عاجزانه  میگویم  که تا حیات دارم  لذت و 

سال  عمرش !!/  را  که  به   ۷۱۱عظمت   قصر  کریملن  /  در  - نت   با  صداقت  مرحوم  داود خانافغانیت و متا
خموشی  و کوچکی  گرائیده  بود  با  پریدن  خمار  بریژنیف  ملعون  دائم الخمر که  صدای  مرتعش  و گرفتگی  

عی و فک  ُسفلی  پلستیکیش  با  صدا  در ارتعاش بود  فراموشم  ش لبان و لرزیدن داندانهای  مصنورزبان  و پ
هشتدر  مانده   بریژنیف  را  گرفت  دبر تر از او؛ جلو  سخن  لرزان  ینکه  کسیگین  م نمیشود  و در عین  حال از

نظیر  که  به  اصطلح  ایران مشربان  بهر هژه تا   تلفی هزیانات  صدر  خود را  کرده  باشد  امرزیست  بی 
 مونیی  آنرا  معاوضه  نمیکنم .

بر معلولیت  سادیزمی ناسزا  که  اگر  هموطنی  خوش  شود  یا دق!  هم صدا شود  با من  یا  نه!  توهین  کند  یا بنا 
ن  بالیده  هر تبصره   را  که  بوی  !!!!  هر گز و هرگز آن سر افرازی  ملی ام  را  فراموش  نمیکنم  و به  آگوید

زیرا  آن  تصامیم  واال مرتبتی  که  از افغانیت  پاک  و استدالل    گذرم. نادیده  می-بردگی  می دهد! استشمام نکرده 
حریت  پسندانه  غازی  محمد اکبر خان  ها  در  برابر  مکناتن  مفتن  و یا  برق  شمشیر غازی  محمد  ایوب  خان   

میوند  و یا  مللی نشان  شیره  زن  انگلیس شکن  در میوند  و یا  نداهای  تکبیر  و  شمشیر  داشتن  بیغلف      فاتح
 عموم  ملت   ت  آزادی  خواهانه  حریت  پسندانه    اعلیحضرت غازی  امان الله  خان  تا  تاریخ  زرین   مبارزا

شجاعت  بی همتا و راد    فرقه  انداز / و باز هم  بهمینت یگانه  چاکر و نه  میلیاردران  جهاد چور  ب غازی  افغان /
و همه  را  برای  ملت  افغان  همیشه  دشمن  شکن   –مردی  مدبرانّه  داود خان  شهید که زندگی سازی  ما  میباشد 

از همه  دانشمندان   توقع  برادرانه ام  -و  بخصوص  به  شخص  خودم  مایه   مباهات و افتخار عمری  میشمارم 
ا  با همدردی  هموطنی از  شهادت  دادن  آثار عملی  و قلمی   منور و جوانان  چیز فهمم  خود ما این  است که  لطفا

که  تا  امروز  –دغلن  آزمون  شده   ا فغان  و  کسنجرها  و بریژسکی های  کارد تیز کن  جلدان  بریژنیف خیل 
تلگاه  نیم  قرنه  تبدیل  کرده  و میلیون  میلیون هموطن ما را  قتل  عام  و یا  فرار در بدر  وطن  ما  و شما  را  به  ق

از نبش  قبور و دراندن کفن  و جسد  شهدا و گلگون کفنهای  ما   - جداا  پرهیز کرده  –و جیره خور جهان  کرده اند 
ا  احساس  کرده  و غمشریک  شوند    خوب  درک  میکنند  و  باید - زیرا  ایمان  دارم دست  بکشند  فکراا  و جسما

و  پینهء  سر زانوی   که  اگر امان  افغان  و داود  دوران  بی حرمت  شوند  ما  و شمای  هزار  پارچه  شده 
سوسیالخور بیگانگان  هیچ وقت  سر بلند  و زبان  گویا  نخواهیم  داشت !! و امروز هم  خود ما و شما  مشکل  سازی  

ده ایم  برای آن عزیزان  با دانش و منوریکه  که  با عواید  بخور و نمیر خود  برای  ما مردم  گمنام  دُور از  وطن  ش
و یبسایتهای   نشراتیی  را  براه  انداختند  و لی امروز از  بودنه  جنگی  ها  و آذان  دادنهای  بی وقت  و  بیمورد  

نج محدوده   آر در همین وقتی  ببینیم     اماشما  به  توبه   کردن  رسیده  اند    و یا عقده  گرائیهای  بی  موجب  ما و
نشریه های  ایرانیان را هر ماه  و بسیار پر محتوا تر  از    1۱حد اقل  بیشتر  از  –رنیای جنوبی کلیفو  نتیکاو

ولی  و اما  یک   –و جهان  شمول  سایتهای  نشرات  انگشت  شمار ما  بدست  میاوریم  که  با  محتویا  خوب  غنی 
سطر و عنوانی  را  در آن نمی یابیم  که  دامن  یک  ایرانی  بیرون  از  ایران  را  آتش  زده  و یا  یک هموطن 

ا  بر بنیاد  این  مثال خودرا توهین  و تحقیرش  کنند  و اما   و   -و کام از ما  که  نام  از ویبسایت است  -ما  بعضا
  های  و عقده  کشائی  دق ! فریاد هایا   دل  ما خواست  کسی  خوش  باشد چه  و بی فیس !  هر  یتهای مفت انهم سا
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و گله هم  به پشتاره ! ولو که  بار غمی  را  بر گردن  میزبان  خود  میاندازیم  ولی   حق   ؟!؟  سر میدهیم خودرا 
 چاچه  دعوا  میکنیم!

در و همسایه  از وفات  طفلک  چند ماه   شنیده و زن ها و مردها  برای  ابراز  میگویند  روزیکه  همه  دوستان 
درین  بین خانم  نو جوانی که  همسر تازه  داماد  شده اش را از دست  داده   –تسلیت به دیدن فامیل درد رسیده رفتند 

و فریادهای  دلخراش  شروع    دست  بگردن  مادر طفلک متوفی انداخته  و چنان  با صدا –بمحض داخل شدن  –بود 
مرگ  این  شاه  شاهین  و جوان  نازنین  و چشم  و چراغ  فامیل  را نمیدانم  –کرد  به  اینکه او خواهر نازنینم 

قر  با فهمی خودرا به پهلویش رسانیده و آهسته بگوشش گفت  چیم  او ب –چطور تحمل کنیم!  که فوراا یک خانم  مو 
هرکس   –نه شاه شاهینی !!  آن  زن  گفت خاله جان  –آخر در این خانه یک طفلک مرده  –ت این چه صادا و نداهاس

 درد خودرا  دارد  مره به  طفلک چه ! مه گریه   مرگ  نا بهنگام  شوهر نازنین  جوان مرگ خودم  را میکنم !!!!!!!!!   
در حالیکه  آدرسی ام   –و دانش  شما  دارم  و اما  محترمم  جناب احسان لمر! باور کنید  با احترامیکه به شخصیت

ته   باید  مجبوراا  بر  نوشبا  پرستیژ  و  روشنی  اندازی  بر همچو موضوع   اصلا شما  نیستید  ولی  ازینکه  برای
ر خود  احساسات  نیک  و محترمانه  ام  را  در  براب  رم  که  از تذکراتم  آزرده  نشدهامید وا - اتکا میکردم شما 

ا  با  آمد  گپ  برای  همه هموطن نمی خواهم   -ان  گرامی ام  که  بهیچ  عنوانیمحفوظ  شمرده ممنونم سازید.  ضمنا
کلمم  را با  یاد خاطره  انگیز احمد   -حتی بار خاطر شان باشم  با  بیاد آوردن  روزگار بد  وطن  و جبونی  دشمنان 

 :  پایان  میرسانم  به شو یک  شاه  فردظاهر جوانمرگ 
 بندگی گر شرط باشد  زندگی در کار نیست!  زندگی آخرسر آید  بندگی در کار نیست

 
 و من الله التوفیق
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