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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  موسی عثمان ھستی سيد

٢۴/٠٨/١٠  

  

  به جواب چوکره ھای سفارت کرزی در واشنگتن

١  
  

  باشيد اميد صحت داشته   "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " وزين پورتال ندۀدوستان گردان

انی وی. خودررا معرفی نکردکه  ی شخص بزدلازامروز تيلفونی گرفتم  وين افغ ارک ت  بعد از سالم وعليک گفت م

تم آری از من است   در واشنگتن از شما استافغانستان سفارت ه محفل باشکو  طنزبا الی عکس ھای،شماھستيد  گف

   ويا شوخی دوستان استگفت شمارا پدر طنزمعاصر افغانستان ھم می گويند گفتم لطف

ا حال رفتيد؟ گفتم من ناوقت از خواب برخگرا گفت که ايميل امروز   تم ت وتر را روشن نکرده اماس تکپي  لطف : گف

 چشم گوشی خدمت شما باشد که من کمپيوتر : گفتم.ديکنيد کمپيوتر خودرا بازکنيد اگر با قانون آشنا نيستيدآشنا می شو

  :از اين آدرسرسيده بود  که  دم روی صحفه کمپيوتر ايميلیرا باز کنم کمپوتررا باز کر

From: ghafoory <ghafoory@embassyofafghanistan.org< 

To: webmaster@tolafghan.com; info@benawa.com; info@tolafghan.com; 

SabawoonOnline@yahoo.com; Sabawoon1996@yahoo.com; 

banamnewspaper@hotmail.com; azizjorat@yahoo.se 

Cc: khalid_hadi@hotmail.com 

Sent: Thu, August 19, 2010 2:04:55 PM 

Subject: Libelous allegation about the Embassy of Afghanistan 

  افغانستان در واشنگتنی اسالمی سفارت جمھورهي توطئه و بھتان عل

  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

  )٢٠١٠ اگست ١٩ (١٣٨٩ اسد ٢٨
  

  ئه و بھتان عليه سفارت جمھوری اسالمی افغانستان در واشنگتنتوط
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   گرامی، دوست
ما، ايت ش ب س رم وي ه پالتف شود ک ته مي رام خدمت نگاش د سالم واحت ا تجدي يله ب فانه بوس راد مغرض و   متأس  اف

را مشکوک ی و خال  وسيله افت صاوير جعل شر ت ا و حمالت شخصی ون اد وحدت افغانھ ه اتح ام، خدشه ب ف  و اتھ

ن مطالب   بر عليه سفارت افغانستان، سفير افغانستان و خانوادهء او قرار گرفته است حقيقت ه اي شود ک  تقاضا مي

د ان برداري انون و اخالق را از ويب سايت ت انون و اخالق. خالف ق الف ق امال مخ ان ک ن بھت انی  ٌدرحاليکه اي  افغ

ستان مؤفق   اطالع شما رسانيده قانونی قرار می گيرد، به واسالمی است، و مورد تعقيب ه سفارت افغان شود ک  مي

نگتن است، ا درواش ه ھ فارت خان رين س ال ت انی و يکی از فع فارت افغ رين س ل  ت ه دلي ستان صرف ب فير افغان  س

ا و ويزون ھ و وتل ا، رادي   خدمتگذاری صادقانه آماج حمالت مغرضانه قرار گرفته است، چنانکه تمام ويب سايت ھ

ای داخ ر و جدی و رسانه ھ ارهء فعاليت ھای مثم ت درب سيار مثب زارش ب ا گ ر از صد ھ ی پ ين الملل انی وب ی افغ ل

  . دريافت دارند موفقيت ھای مداوم اين سفارت است که ھمگان می توانند آنرا از طريق انترنت به سھولت

ا در ساليان گذشته در سفارت افغا :اول ارک رمضان، امسال و ي ه  ھيچ نوع محفل در ماه مب ه راه انداخت ستان ب ن

ٌسفير افغانستان از تاريخ اول الی ھفت ماه مبارک رمضان اصال در . نشده است، واين بھتان يک کذب محض است 

 به کولمبيا وبرازيل بوده است   مصروف سفر رسمی٢٠١٠ آگست ١٧ اگست الی ۵امريکا نبوده است و از تاريخ 

 .طريق مطبوعات نشر شده استومصاحبه ھای او از برازيل درجريان سفر از 

ه است و ھزاران :دوم ی پاي ذب محض و ب شريف   اتھام شراب نوشی يک ک ه سفارت ت ه ب ا ک يم امريک ان مق  افغ

 . مرعی است ٌ  اند، شاھد اند که تمام شعاير ملی واسالمی درسفارت کامال آورده

ھای ديپلوماتيک افغانی وبين المللی باشد،  درسفارت افغانستان ھيچ نوع محفل که مغايرشعاير ملی و نورم   :سوم

شتر از   .به راه انداخته نشده است ه در آن بي د ک ه عمل آم ل ب  سال گذشته از سالگرد استرداد استقالل کشور تجلي

ميميت ی و ص دت مل اد، وح ضای اتح ل در ف ن محف ه اي د ک ان ماحاضر بودن ر از ھموطن د نف ت ص ه دور از ھف    ب

انی . ملی و دينی، وبا ياد آوری مبارزان راه آزادی تجليل شد تخلف از شعاير  ھرنوع دان افغ داد از ھنرمن و يک تع

ٌ داوطلبانه در محفل سال گذشته شرکت کرده بودند، فعال اصال در امريکا  که ه ھيچ صورت .  نيستند ٌ ل ب و اين محف

 . نبوده است  مبارک رمضان امسال ويا در ماه

ستان  جهٌھموطنان گرامی ما يقينا متو  توطئه عليه وحدت ملی کشور و عليه افغان صادق، مؤفق و خدمتگذار افغان

 .ھستند

  سفارت کبرای جمھوری اسالمی افغانستان در واشنگتن

  

  

شنيدممبعد از روشن شدن ک زدل را ن رد ب تم صدای م ی گف ی بل در بل ود نخست   .پيوتر ھرق ردم کسی ب و می فکر ک

زدالن  آن ھميت ندادم بعد فکر کردم من را بچه ترسانک کند به خواست ه جواب ب د ک  بعضی وقت ھا ايجاب می کن

  .ھم داده شود

ه را نشان می دھد  شگنتن ای سفارت افغانستان در وکه رسوائعکسھا  ه من اول ب ود ک با يک نامه به من ايميل شده ب

ال ن پورت ستان آزاد" وزي ن و "افغان ايت وزي ه س د ب ائ" بع تادم" یآري سهدر نتيج فرس ن م ن ؤ م ال اي وليت ارس

رای"تنھا به عھده می گيرم وبه سفارت ه عکسھاران داده بلکه منظور -"گب تباه رخ ن ه عوض ک اش  در انتخاب گ ب

  : واشنگتن خاطر نشان می کنم -تعلقات مخفی سفارت و اربابانش با صاحبان قدرت است
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دام يک از ل. شما در نامۀ تان نوشته ايد که گويا عکسھا جعلی اند سيد ک نم بنوي ذا از صميم قلب از شما خواھش می ک

الون ساختگی  د س ۀ شان؟ نکن آنھا جعلی است، عکس جناب ، سفير جمھوری اسالمی افغانستان و يا از ھمسر محجب

اباشد و تمام آن زيبا رويان را که ھمه به شکلی از اشکال با سفارت سروکار دارند  ، مور وملخ در آنجا آورده است ت

د ايش دھ ن را نم اره داران دي ما اج ما می . عکسی تھيه و ماھيت اسالمی ش اختگی است ش ه س دام از عکسھا ک ھرک

راف . توانيد مشخص سازيد تا به عوض آن چند ديگر را جايگزين نمائيم د و اعت ا زمانيکه خود نگوئي مطمئن باشيد ت

  . سلسلۀ از عکسھا را به نمايش خواھم گذاشتنکنيد که عکسھا ساختگی نيستند، من صدای تان را خالی نگذاشته

  :کارمند سفارت" غفوری"جناب آقای  

د برايت  ل از ھر بحث جديی باي ه است، قب فير برايت امالء گفت اب س ا جن نمی دانم مطلب را خودت نوشته ای و ي

  :ًحتما برايت می گفتبنويسم که اگر پدر مرحومت قربانی توطئۀ مسعود و ربانی نمی گرديد و تا ھنوز زنده می بود 

اله موری«زيرا او آنقدر  . با سيد موسی عثمان ھستی خود را نزن" ه گوس ده است ک نن و » گاو موری دي رايش تف ب

درت " ساعت تيری است ا پ ار سالم و عليکی ب چه کنم حال که پدر نداری تا ترا نصيحت کند به پاس ھمان يکی دوب

  :برايت می نويسم

د د شما يکبار ديگر به عکسھای ھم اندازه دارئُ پررو ا ببيني د ت راردارد ودر  نيک نظر اندازي ار ق ه در عقب شما ب ک

ودخود ُالس ھا پر ديده می شود من در محفل سفارت دولت مستمعراتی کابل يدست باداران تان گ ن افتخار م ه انب و اي

دين حزب دھای مزدوری از قماش از طرف دولت ھم ھيچ وقتی را ھم دارم تا بنويسم  موکراتيک خلق ، دولت مجاھ

شدس، طالب ودولت مستعمراتی کابل دعوت ر ای ه امی وغير رسمی ن ين من ودولت ھ ه خط فاصل ب م سالھاست ک

ه ، کساستعماری کشيده شده تاده ک ام فرس ی بين ه انترنت ه ماھنام ھمکاری ضمن در خواست  ديگری اين عکسھارا ب

زدوری را . م که نام و آدرس او در سينه ام است از وی برای او و شما اطمينان می دھبيشتر  ياد و م جائيکه ھيچ ش

  .راه در آنجا نيست

انونی ھراسنمی تواندکسيکه درالبالی طومار قانون پيچيده باشد : و اما در رابطه با تھديد تان بايد بنويسم  یازتھديد ق

  . ترسانيدداشته باشدفکر نکنيدکه چون جيره تان زياد شده می توانيد من را ھم ب

سته مادرم در گھواره مرا سست نبايد بدانيد که به مانند تمام مردم افغانستان  ا  ب اد از ت غ و فري ای پشک جي تپ تپ پ

د  من از سرزمينی ھستم که پيش از اينکه دشمنان وطنم .بزنم ا را شکنجه کنن ردن م د ب يارما بخاطر بلن ادران ھوش م

وب ای چ واره ھ ارا در گھ ا م ود م ت وج سته مقاوم خت ب ه ش ی س ور داده ک ان ش يال وچن ی سوس ای برق کنجه ھ

سان وھر مرجع رسمی . را تکان داده نمی تواندامريکا ھم مانند آن بدن انسانامپرياليست روس وامپرياليست   ھر ان

ه ه محکم ه ب و حق دارد ک ه آن در خواست ا صورت دع د ب ه الزم ببين ه محکم د ودر صورتی ک يش کن ودرا پ ی خ

د ومن را بچه ترسانک نمارسيدگی کند ل کني دئ شما قبل از اين که به من ايمي ود ي ر ب ه ھر  بھت در خواست خودرا ب

ابع مدعی رھنمائنمی دانيد من شما را قانون را محکمه که الزم می ديديد پيش می کرديد اگر شما  ی می کنم مدعی ت

ای  دعليه است حتی شما می توانيد به محاکم کانادا از دست من شکايت کني و وآق انی در تورنت سل افغ ادری قن ای ق آق

م اوکيل دعو رافغانستان که ناخوانده سر منبر باال شده يکی از آنھا رايلودين سف ن را ھ ی خود بگيريد ومن شھامت اي

ه کردن من ر د واز سالم خان عظيمی دارم اگر شما به زاد گاه اصلی من که کابل است درخواست محکم يش کني ا پ

د من حاضر ي به من خبر بدھاحکمه دستور محکمه من را بگيريد واز طريق سفارت خود تان در کاناديس استره مرئ

م می شوم د . به محکمه در افغانستان ھ ی عکسھا ظرف چن دارک جرم يعن ه زعم م ه ب د ک در آنصورت خواھيم دي

ده که تا حالو به عالوۀ آن عده . ساعت چطور از بی بی  سی و سی ان ان ھم نمايش داده خواھد شد ا را دي  عکس ھ
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در غيرآن . اين ھمانست که من می خواھم، اگر جرأت داريد اين گز و اين ميدان. اند تمام عالم نيز آنھا را خواھند ديد

ِزياد غر نزنيد که غر نرود   . راجع به بند بند مکتوب تان در انتظار تبصره ھای بيشترم باشيد.ُ

   :طنزکوچک يک

دار ادين شوخی ن ه ب ن ک یم ن ب ته م رحيم"م نوش رحمن ال سم هللا ال ه است آنھا"ب د ئيآغازيافت ی کنن ازی م ادين ب ه ب ک

  . شروع می شودبسم هللا الرحمن الرحيمخاطر فريب ملت شان به ه آغازنوشته شان ب

 بسم هللا رت در زير عکس رئيس جمھور تان می خواستيد به ھرزگی شروع کنيد گفتناخداکند وقتی در عشرتکدۀ سف

ته . يادتان نرفته باشدمن الرحيم الرح ًھرچند مطئمنم جناب سفير به نسبت تربيت خانوادگی حتما اين بيت را به ياد داش

  :و بسم هللا گفته اند

  ھر کار که می کنی بگو بسم هللا

  تا جـــمله گناھان تو بخـــشد هللا
 


