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Politicalسیاسی

اقتباس از كابل پرس

٢٠٠٧ مھ ٩چھار شنبھ 

دستبرد و چور و چپاول اموال مردم توسط عمر صمد سفیر 
فغانستان در اوتاوا ادامھ دارد

ز شھروندان افغانستان در کانادا می باشد کھ نمی خواھد نامش آنچھ در ادامھ می آید، اظھارات یکی ا: اشاره
در این اظھارات، آقای صمد، سفیر افغانستان در کانادا متھم بھ سوء استفاده از موقعیت شغلی خود . فاش شود

آقای صمد چنانچھ پاسخی بھ این اظھارات داشتھ باشند، . و چپاول اموال مردم گرسنھ ی افغانستان می باشند
ھمچنین باید گفت کھ بواقع باید درباره ی عملکرد دیپلمات . ن کم و کاست در کابل پرس نشر خواھد شدبدو

ھای افغانستان ، حقیقت یابی صورت گیرد و آدم ھای خاین مانند محراب الدین مستان با نزدیک بھ یک ملیون 
.دالر اختالس، افشا شوند

عمر صمد کھ بھ بی حیایی، دیده درایی، چاپلوسی و توطیھ چینی علیھ دیگران شھرت دارد و چند سال یک 
بھ یکبارگی بزور ) بھ زور کاکا انگور ده تاکاست(رادیوی خبری را در امریکا پیش می برد، بھ گفتھ مردم کھ 

یک وقتی در کابل می گفتند . در کابل وزیر است، بھ حیث سفیر در کانادا مقرر شدمامایش کھ از دیر زمانی 
چرا کھ این آدم تا حاال سھ بار ازدواج کرده و بگفتھ مردم ھمھ این . کھ عمر صمد بزور زنش مقرر شده است

ازدواج ھای آقای عمر صمد سیاسی بوده و ھر کدام از آن در یک وقت و زمان و حکومت خاص صورت 
.گرفتھ است

بھر حال توجھ وزیر خارجھ آقای سپنتا و ھموطنان افغان را بھ دزدیھای ناگفتھ این بھ اصطالح سفیر کبیر 
چپاول گر خون و پوست و گوشت مردم بی آب و نان افغانستان می کشانم تا اگر امروز بخاطر ماما وزیرش 

.کمھ عدالت مردم ثبت باشداز وی پرسان کرده نمی توانند، بروز مبادا و روز حساب در مح
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عمر صمد بعد از آمدن بھ کانادا بدون ھیچگونھ امر و دستوری از حکومت افغانستان، دست بھ خریدن : یک
 ملیون دالر زد کھ در خریدن آن غیر خود و زنش ھیچ کس دیگری شامل ١یک خانھ بنام خانھ سفیر بھ قیمت 

.معلومم نیستنبوده و تا حال اسناد و مدارک رسمی آن بھ کسی 

عمر صمد کھ ھمراه خانمش صاحب یک دوککان انتیک فروشی در کوچھ ی مرغ ھای شھر نو کابل : دو
جناب سفیر در . ھستند، وقتی در کانادا مقرر شد، مطابق پالن یک کانتینر مال بنام مال شخصی بھ اوتاوا آورد

ری کھ وزیر خارجھ سابق بھ کانادا داشت، از آن بیچاره بی خبر امر برای خریداری فرش و ظرف یک سف
اما جالب این است کھ آقای سفیر صمد، ھمین مال ھای تجارتی انتیک خود و خانم . برای خانھ سفیر را گرفت

می گویند . ( رسانید ھزار دالر بنام فرش خانھ سفارت باالی سفارت افغانستان بفروش۴۵خویش را در بدل 
و کسی ھم از این آدم خاین پرسان نکرد کھ چطور اموال ) خود کوزه گر و خود کوزه و باز ھم خود گل کوزه

. ھزار دالر بھ سفارت بفروش رسانیده شد۴۵ ھزار دالر را نداشت، بھ ۵انتیکی کھ قیمت 

ریداری شده بود، بدون ھیچ نقیصھ و عمر صمد دو موتر نو و جدید سفارت را کھ یکسال پیش از آمدنش خ: سھ
 موتر، ٢ دالر نقض یعنی کمتر از قیمت اصل موتر ھا بفروش رسانیده و در عوض ٢۵٠٠٠دلیلی بھ مبلغ 

یکی موتر بنز مودل سال برای خودش و دیگری ھم یک موتر بی ام دبلیو برای خاننمش آن ھم بصورت 
.اھانھ از حساب دولت قسط می پردازد ھزار دالر م١قسطی گرفتھ کھ از ھر کدام آن مبلغ 

 ھزار دالر ٢۵از سفیر باید پرسیده شود کھ کدام حالت افغانستان بھ این می ماند کھ مامورش یک موتر را بھ 
نقض بفروشد و برای خود موتر بنز خریده و بھ زنش موتر بی ام دبلیو؟ در حالی کھ در پایتخت وطن ما 

.دن ندارندملیون ھا انسان این ُملک نان خور

مطابق اسناد موجود در وزارت امور خارجھ، سفیر عمر صمد و زنش وقتی برای بار اول بھ کانادا : چھار
 ھزار دالر را تنھا برای مصرف تکت طیاره خود نشان داده اند کھ این مبلغ برای افغانستان ١٠آمدند، مبلغ 

.د نیز پول ساده ای نیستبیچاره و گدا چی کھ حتی برای دیپلومات ھای کشورھای ثروتمن

 ھزار ۴و باالخره آخرین کار کھ عمر صمد نموده ، این است کھ وزارت خارجھ مطابق معمول، سال قبل مبلغ 
تصادف روزگار آقای عمر صمد . دالر را برای تجلیل از سالروز استقالل بھ سفارت اوتاوا روان کرده بود

ن بخاطری کھ تاریخ شب چھل نوزادش با تاریخ روز یکماه پیش از آن صاحب یک بچھ می شود، این خای
تجلیل از استقالل کشور بر می خورد، تجلیل جشن استقالل کشورش را قربانی شب چھل بچچھ کرده و از یک 

 ارجمندی را با طمطراق ۴٠تعداد افغان ھای مقیم اوتاوا و حتی دیپلومات ھای آنجا دعوت می کند و شب 
. اوتاوا ھمھ شاھد این موضوع ھستندتجلیل می کند کھ افغان ھای


