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ختم و نتیجه:
ت دزدان و کاله برداران در پاریس(سفارت افغانستان در پاریس):
یک سفار ِ
بروز هفدهم حبس ،دانستم که چه چیز موجب دستگیری و محبوس شدنم گردیده است.
یک روز که اندیوال نمبر یک مرا به تشناب برد ،مصروف شستن دندان هایم بودیم ،هنگامیکه یک
محبوس دیگر که در دستشویی پهلو بود با من شروع به صحبت کرد ،وی برایم گفت " :آیا شما همان
فرانسوی هستید که در سرک سیلو زندگی می کنید؟" .برایش گفتم بلی ،با عجله قبل از آن که نگهبان
برای بردنم بیاید ،برایم گفت" من با رئیس صحبت کردم و برایش گفتم که شما بی گناه هستید و اشتبا ً
گرفتار شده اید ،و باید آزاد شوید" بعدا ً نگهبان رسید و من را به اطاقم برد .وقتی به سلولم داخل
شدم ،کوشیدم تا حوادث را تحلیل نمایم.
قبالً ،رئیس در هنگام یکی از مالقات هایش برایم خاطر نشان نموده بود که شخصی را که من برایش
یک خریطه هدیه آورده بودم ،دستگیر نموده و در نزد شان محبوس است.
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فلهذا فردی را که در تشناب دیدم ،با فردی که خریطۀ تحفه ها را برایش داده بودم ،یکی نیست .پس
شخصی که نزدم آمد ،شخص تبدیلی یعنی یکی از افراد طالبان بود .چیزیکه برای طالبان اجازه داد
که مرا شناسایی نمایند و آدرسم را به این طریق پیدا کردند .اما فردی که برای گرفتن تحفه ها آمده
بود ،نفهمیده بود که من خارجی و فرانسوی هستم زیرا مرا "حاجی صاحب" خطاب کرد .فلهذا وی
با خریطۀ که حاوی هدیه خانم معاون قونسل برای دوستش بود و کدام چیزی مهم در بین آن نبود
نزد شف خود برگشته بود ،و هم گفته بود که در آن جا خارجی نبود فقط یک حاجی زندگی می کند
و همان حاجی این خریطه را به من داد.
شف بسیار متعجب شده و در جست و جوی فرانسوی شدند ،باالخره به روز سیزدهم رسیدنم به کابل
با پرس و پال از همسایه هایم ،دانستند که من حاجی نیستم و همان فرانسوی هستم و در صدد
دستگیری من شدند.
تا به این جا تیر به هدف خورده است :من گرفتار شدم و دیگر در افغانستان باالی پروژه های که
کامالً همه بیطرف اند ،کار کرده نمی توانم .و این حادثه سبب بد نامی طالبان می گردد ،و به این
گونه کشور های کمک کننده ،کمک های شان را برای افغانستان متوقف می کنند ،و هدف آنهائیکه
این صحنه سازی را به راه انداخته اند ،برآورده می شود.
سفارت افغانستان در پاریس ،برعکس سفارت افغانستان در واشنگتن توسط دولت فرانسه مسدود
نشده است.
این سفارت توسط پرسونل دولت قبلی افغانستان اشغال شده است .فرانسه از مدت های طوالنی ،از
احمد شاه مسعود قهرمان ساخته است .فرانسه تعداد زیادی هواداران و طرفداران جمعیت اسالمی و
شورای نظار را در خاک خود جای داده است و تعدای زیاد شان در فرانسه مقیم هستند.
همایون عزیزی به اصطالح سفیر ،از تاریخ  ۱۵آگست  202۱هر مرتبه که مصاحبه برایش میسر
شود فرصت را برای حمله و بد گویی رژیم طالبان از دست نمی دهد.
در حالیکه ممالک عضوء ناتو سیاست امریکا را تعقیب نمودند و به جنگ چهل و سه ساله خاتمه
دادند ،و در حالت کار های مقدماتی آمادگی برای شناسایی امارت اسالمی افغانستان اند.
جمعیت اسالمی که تا به حال فرزند نازدانۀ فرانسه بود ،امروز همه راه ها برویش بسته شده است،
به اندازۀ حقیر و خورد شده اند که به صورت غیر قانونی سفارت را اشغال نموده و قونسگری به
دادن ویزه ادامه می دهد.

salamwatanam@gmail.com

از یک طرف به این طریق دسیسه بر علیه طالبان به راه می اندازند ،و هم پول ویزه به صورت
غیر قانونی در جیب های شان می افتد.

حاال که این اشخاص در تنگناه گیر مانده اند ،بسیار خطرناک شده اند.
برای این که فرانسه یک سیاست منسجم با دیگر متحدین ناتو خود ،در مورد افغانستان داشته باشد،
حاال وقت آن رسیده است که دولت فرانسه سفارت افغانستان مقیم پاریس را مسدود نماید.
زیرا این سفارت از سالیان دراز به دست اعضای جمعیت و شورای نظار است.
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