
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  

  ٣از  ١ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   ١٣/١١/٢٠٠٩شيرشاه مينه کابل،         محمد آصف يوسف
          

  ! جرس فرياد ميدارد که بربنديد محملها– اسپنتا صاحب احتياط
 

 داخل محوطهٔ  دفتر در (نهٔ کشور بيگادر  با بلند مقام سياسي افغاني سفری در روی تصادف  و روزگاری بود 
فرمود که من همان جنرالم که  و و بهمکارش امر تيارَسي داده  و انداخته گل در مقابل شدم که از قهر بغبغه  )سفارت

شخصيت  و ظرفيت  افغانيت و و نيت  اصل انسايعني چي؟  اگر! حيرت رفتم که من جنرالم ه به او نگريستم ب!  بودم 
موخت که فرق من آبعد ها هم تجربه ب.  سازد در آن چه تغيری وارد مي نبودن  و سنجش باشد جنرال بودن  معيار

    ! سمک تا به سماست از کرسي تا تربيه 
اصل حقوق بشری  داد بر همين دوريکه امروز در ؛ که حال تکرار وطنم و نهارهای برمن  و ليل  و سالياني گذشت 

 پيش آمدهای ضد و بازی  بازهم بويي از ساالر زنيم  و ديموکراسي و دولت جمهوری اسالمي  و انتخابات چناني مي
شهر  در پشت درب ورودی دفتر سفارت افغانستان  از و تحقير و طرد يک ديپلومات جوان افغان  کرامت انساني 
 هاکه خدايا چه وقت ما افغان!  و اشک از ديده جاری  زد  اندام راست مي ساکه که مو را بري چنان. پاريس می برآمد
باز همان کفن کش قديم  و ! از بد ترش توبه   و آدم می شويم  و از آنهم مهمتر که چه وقت ما افغانهامسلمان مي شويم

 را عمرصمد او که حيف است ( و داخل عمارت امر تيار سَي ميداد ولي صمد آغا  و جنرال بازی که اقَال در دفتر
    .! )نه طبقه بازی  و هرزه گری  و فتي  دارد و نه بي صميد زيرا عمر شدن صفت عمری بکارنا

تيرهٔ ما که حتي تا  گار درهمين روز– تا چه رسد به جنرالي و نه دلگيَ مشر  و سپاهي بوده  ساير سفيری که نه 
علم ) عبداهللا عبداهللا( دبل بندهٔ خدابرکت توجه  بازوی ارکان فاميل مکرم نظاري خودش از  ۴ديروز بطور بي سابقهٔ 

برومند   ديپلومات آکه يک!  پوليس فرانسه امر ميکند و به  سفارت ما بوده اند؛ خودش ادعای مارشاالنه ميکند ۴بردار
وظيفه  ولي مورد پسند صمد آغا نيست؛  و حاضر بر در پارريس را که مؤظف امور قونسلي است  سفارت افغانستان 

ه پوليس فرانسه دست بسته  ب را او ش  ابنياد تجربهٔ نظاری بر ه بلکه ه عمارت سفارت ندادنه تنها حق ورود  ب
  !لد که توانسته است صمد آغائي کند و بخود مي باه سپرد

نيا و باری که دين را به د و بي بند   جوان بوالهوس –و مبصرين سر چوک  همسايه مي شنويم  ديوار و و آنچه از در
پا  و واشنگتن    انترنتدر گي صدای بادار  و باز گرانند!رطوس بيار کاو کرده کُوه ديده  باز تا چشم  و فروخته 

 ۵٠٠٠٠٠ با  و سفارتيست کشيد  از ريابه ياوری عبد اهللا گل ؛ سرش  مانده به لخک درب وزارت خارجهٔ مظلوم 
و امتيازات  سست بنياد  جبران حق  البته همچو کرسي ها  دالريکه جبران  اطاعت  بي قيد و شرط را بکند  و

و خدا  و ديانت  وقار وطن  در برابر حفظ  ولي  د را جبران کن ناز  ی سراپا  بوده  تا گردن شکستگي هاالعبوری
  !! شناسي بکلي بي مقدار 

غيه نويسي   و بازهم ابال– پاريسي٢١و با تشهير قرن  خورجبهه داري  در حال اگرطرد ماموري ؛ غروريست 
 ا بر سرککه  شخص جاللتمآب صمد آغ و بيرق دولت جمهورئ اسالمي افغانستان؛  و نام  و در زير نشان  دولتي 

 و قيد تذکر و طويل  عريض نۀ و آنهم با چه استدالل بچه گا س تشهيرش کرده  پاريو پرغوغای های شهر بزرگ 
که جناب شان نه بلکه کاتب ابتدايي مستوفيت واليت کابل ميداند ( تيبي که نه آب دارد و نه دانه يک سلسله نمرات مکا

دانه توت هم ارزش ندارد به يک  ! لوؤ مسو نه امضای تاريخ که مکتوب و يا نوشتهٔ که نه متن دارد و نه 
 معنای کاغذی را –و بي امضا  و بي متن  باز دارای نمبر؛ ولي بي تاريخ  و فقط نام از مکتوب باشد  اگربخاطريکه 
 جبهه و و يقين دارم که چون خود شان سالياني در !  ما پاکتک نصوار ميسازند ی فروشيهانصوار در ن  آدارد که از

يه و بي تير بيچاره را بي پابوده اند هوشيارانه اين اعالميهٔ دولت  و تير بيار و برزن شاگردی استادان را کرده  کوه 
ل بهي وؤ جاللتمآب شان  مسو گرنه ازينکه اعالميهٔ ی پاربس پرتاب کرده اند  مطبوعات جهان نماو سنان بهوای

ن است خود شان و يک  که ممک–!فرانسه  و مطبوعات سفارت افغانستان دردفتر اطالعات ((  و فقط نامي از ندارد 
 پائين انداختن باری از شانه و از به خودی خود اشاره کردن است !!!)  و بس  آن دخيل باشد  در ! دپيرو خط استا

بي و  ای بي آب ه که گويا همچو داستان ! دنيا  از جناب سپنتا صاحبِ  بيخبر و تعليقش به بگردن وزارت بيچاره 
    !دانه ارزش رسيدگي را ندارند 

به چشم  گرفتن  آن  در پاريس و خاک زدن مجرا و بزکشي و گوسالهٔ ما شغاليست اگر ملک !  عزيز یمد آغاص
بز بان عام ما َچکُورگيست   -خواهم معذرت مي( چشمه نگران افغانستان سر بلند ۴عات آزاد  حق بين جهان مطبوهای
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 بلي شخص –نيد که اين متاع آهسته آهسته در بازار افغانستان هم ديگر خريدار ندارد؛ مخصوصًا  که  شما که بايد بدا
  ! د  به اين کار پليد افغان شرم ميزنيدست  ولي باز–سيد  خوب خود و ديروز  تا نرا مي شناشما

يعني = نيست که َبرَبر بخواني را نشنيده ايد که خر کاری هم دريای علم است که کتاب  يک متل ما! جناب سفير 
 سمال که –يسيد  نيست که هرچه دلک تان خواست بنوقال و بي محتوای بنام رسمي ؛ رسمي نويسي ناقدرت در نامهٔ

خود  از مگر! آخر بچه جان سفير شده ! (  سخت پشيماني داردکوچهٔ پاريسو افغانيت  در  سنگ زدن بر فرق افغان 
اندازيد ؟   گرچه  و گذر پاريس براه مي را در کوچه لي   که  رسم َ جتگری قوا– نيستيد دفتر نداريد و دو دو افغان

 راه و   گل گفته قصهٔ رسوائي را بهُ رخَت کشيدند مگر الزم نبود که بجؤاب شان به کاغذ پراني برويد هموطنان
  ! را هم زير پا کردی اشتهار بد است که اين مميزه  و رفتار بد  بد و کردار  ب معذرت از معقولش طا

به چشم شدن با ده که شما جرأت چشم  و به رخ تان کشيميداند  و يارانت را ممکن آن جوان هم  بسيار خالهای خودت 
سالها  قبل در ! موريت چيست من هم ميدانم که ما! سرک کشيديد و چلوصاف تان را در روی  شته او را در دفتر ندا

باالتر، اين سوال را خوانده بودم که بايد آمر آنرا جواب  به  رتبهٔ مور دادن آمرين در مورد ترفيع  يک ماورقهٔ سجل 
 و در حاالت ضروری و درست  مخصوصًا  در اتخاذ تدابير الزم  فيع کننده قدرت و استعداد مامور تر( بدهد که 

ين  رفتار خود؛ از ما  تحت صفر هم قرضدار ميشويد که فکر ميکنم  جناب شما  با ا) واقعات غير مترقبه چطور است
   !!!! معرفي ميکنيد  و هم در پاريس تمثيل  و باززخمي ما را بجهان آدميت  و   ميليون زده ٢۶و بدا بحال ما که شما 

ولي سپنتا !  عين تکرار قصور خواهد بود و صمد آغا معذور  بر خواسته از مسند  شدهٔ آزموده سوالي از سرمهٔ
  سياسي هيچ رنگ نمي گيرند ويکه از همچو رسواي   !! و يا دهن ُپر آبند؟؟د صاحب معظم ما چه مصروفيت دارن

شدهٔ استراتيژی  روزگار سياهي پرنسيپ و يا اينکه بشرايط  پذيرفته شدهٔ را نمي خارند که آبرو يعني چي؟  خود
وراثت   جريانّ پذيرفتهٔ شدهٔ اصل ی  ها بر سياهيبه اصطالح ؛ اين لکه را و سطری  را باالی قودهجديد ؛ اين 

  د ؟  عبداللهي الزمي ميشمارن بر دايرهٔ حالل امور خارجهٔ)ع ع (دبل بنده تسلسلي حاکميت مدام العمر
لطفَا يک گوش را دربند و ديگرش را بسته نکرده و عينک آن بندهٔ مردود را از چهرهٔ دانشمندانهٔ خود جناب اسپنتا ، 

شويد که نا وقتها از خواب بر خاستن و از ِ کرده  پشيمان شدن  دردی را  نگرشنو و جهان د و واقعًا واقعيت بر داري
  !!  ديگر  ديگری خواهد بود بر صفحهٔ سياه پار و دوا نميکند و آن هم  لکهٔ

خوب به هوش  ! گوولي از اداره بای بای  که  امور سياسي را سرپوش هستيد جناب داکتر دانشمند امورخارجه ما؛ 
ملت  ما  مگسان  دَور شريني  زياد اند وکه  را بشنويد طن بي تو قع و بي مقام طلب  از خودعرض يک هموشيد و با

هان چک چک چيست و تفرقه و با وجود آن که ج  !جهان نم کش هم  چشم  دارد و هم  گوش و مخصوصًا مطبوعات 
شکستي  ُپر  هر و اينجا در سر زمين افغان که ايمان فلک  بباد رفته ولي  ! و تجزيه طلب ها را کمر بست اندازها 

بايد متوجه باشيد موري که بال می کشد سرش بوی قورمه ميدهد و صمد آغا که !  حرمان داغش را برپيشاني دارد
 و د آزادیوقيحانه در فضای کشوري که مه برده شده ؛  هٔ شدهٔ بدست دبل بندهٔتگردن شکس و هنوز با بال نورسته 

 را هم بي لکه خود مقام و نام شما آمر دانشمند و ست که لباس  ابي بحکم قصاو نيست  آبرو فروشي ميکند حقوق انسا
 و تشهير پاريسي مي به حراج  آبرومندئ را بنام ختم ماموريت سه ساله و و يک جوان افغان ديپلومات نمي ماند 

در سطح  جهان  توجه  ندارد که ) ع ع (دبل بنده و نورچشمان ٔ خود ولي بر قبای  چندين سالهٔ دو سفارتهکشاند 
 نشان  و خليلزاد و منورهای زي ها  امين ها وغفورو خيرخواهان  و تندرها  و خليلي ها و مسعودها و حيدرها 

اهر و دور نرويم در همان پاريس شما جناب عمر صمد مرکز را خبر دهيد که عنقريب محمد ظ صمديها  کرزی ها و
ده هاهای  وعزيز را در يونسکو پوپنک خواهد زد بدون اينکه کوچکترين عمل مثبتی برای وطن انجام داده باشد 

يا قدرت گذشتن بر  تغير شان و ندگي ها دارند ؛ چرا  صمد آغآ ها جرأت عزل و در نمايديگريکه  ريزرويشن عمری
  ت ريکارد سوانح مبارک شما را لکه دار بسازد؟  يس امريست قابل تأمل که نبا–دارند نرا نيط شابَول و غا

 يا تشريف داشتن و آ- در بود و نبود ها و قرار و قول  اگر صمد آغا ها تصميم عزل و نصب دارند !  جناب اسپنتا 
طرز اداره   و آيا  اين ؟ يثيت  شکن نيسترا ندارد ؟  و ح ها پيوند سر زانوی صمد آغاحضور جناب شما منزلت يک 

لرزان  را به مشکل  و ش و پاليسي  حلوائي  با شأن دانشمند سترا تيژي ساز يک کشوري که مانند جليي خودرو و
که اگر  تفکر نميباشد؟  ن نگهداشته  ايد  بسيار قابل تأمل  و آيه های دغلتر از قاشق مهاجمين جهان  و همسابر لرزان 

يش بگذاريد و دربش را ببوسيد و مطمئن  کُ کن را دوباره بجاوزين  کمر ُچمگر لطفًا يا اين سنگ ! چه  دير هم شده 
گرفت که   تان را خواهد جای و مصمم  و مجرب  و ذيقدرت مليي باشيد  که مرد لنگر بردار پاک و بي آاليشي

يا که جناب شما حتي داوطلبانه به شاگرديش تن خواهيد داد و ! اد شان در وطن ما روز افزون استانشاأهللا  هنوز تعد
نشده به پا خيزيد عالجه اش آشنا شده ايد تا ناوقت طرق م و اگر درين دو سه سالي ؛ خود و وزارت تان را با مشکالت 

از شرارت و َشر مگسان دورشريني   شجاعانه و  با دسپلين استوار قانوني اقدام کرده  حق را به حقدار برسانيد  و و
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شيد   و خداوند راضي و شما کام گار باتهٔ بي زبان را نجات دهيد تا مردمن ؛ خود و وزارت بيچاره ساخيپلوماتيک  تاد
  !بس و خچالهای اورال ميرساند ه ياگر نه اين راهيست که شما را به ترکستان و دست  بسته به عطای بينور و ب و

             با سالم ازهموطن موفقيت طلب تان                                                                                      
 


