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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

  

 ی عثمان  ھستیدموسيس

١۶/٠٨/١٠  

  طنزدردناک

   ويا گزارشیقحط الرجال

    ادارۀ مستعمراتی در امريکامستند از محفل بزم سفارت
  

    کرده بودتي  به من  حکای روزیکه دوست انداخت  یتيواقع اديه  عکسھا مرا بنيا

دھاره  بی کار طالبت زناکارولواطکي  ی طالبی به من گفت که در زمان امارت جاھلدوستم ه ینام مال حسن قن  از  ک

ده  حملکيۀ   در خانروزی. برخوردار بود" طالبان کرام" در زمان یقدرت دولت  انهي وحشۀ سردار سک داخل ش

ا  دي کشی مادي  زن فر.جان زن ھندو شروع نموده مردانه را بوناجوان سایکيت اي از ھم ه یه ھ ه خان دو خودرا ب   ھن

دو انیھن ب مديدو  دي سک رس ه طال دي ک دو خواھ ا زن ھن د ب سی نماي اوز جن سا.تج ه ھم ب ک دورا دهي طال ا دي ھن  ب

م بلکه خسر بره اش  بود  ی اولی ھندوهيتنھا ھمساه  که نهي ھمسای ھندو شدني گفت تو چرا داخل خانه  اتيعصبان ھ

  . به کمک خواھرم آمدم تا اورا نجات داده باشمدمي خواھر خودرا شنادي گفت که من فردهي شد با رنگ پریم

رادر یالابخواھر را گذاشته طالب  رد ب ه ک رادر. حمل د ب رار خواھ ورد تجاوز ق زد خود م د اگر نگري ه متوجه ش  ک

  ؟ استی چه مسلمانني زد  که ای ماديرده فر خانه فرار کرونياز ترس طالب به بگرفت 

ردم  .ستاده استي اانه خون سرد،  که طالب سر نمازددني دختنديبه خانه راز سروصدای ھندو   مردم کوچه  دن م  با دي

ه طرف مسال ند ، رو ب د باش يس اش از آن برخوردار می توانن داد انگل نماز را خوانده با ھمان خونسردی که فقط اج

  :ه گفتمردمم نمود

ه از خانني اۀ خانی زرد را باالرقيکه من آمده ام ب زنم ک سلمانان ۀ ھندو نظر به فرمان مالعمر ب رق شودم سم - ف  ق

  -اش ھم راست بود چه می خواست بيرق اسالم را در سرزمين کفر بر افرازد

  : گفتندهدي دخسربرهطرف ه مردم کوچه با قھر ب 

ا سر نمازدنيان مال عمر به افرمو  اوامر یخاطر اجراه  طالب بني ا الرا م را تھمت مميدي خانه آمده  م   ی زنی  چ

دي بیمرا  ھم ظاھر عتيشردر حاليکه  ان شر؟ ن دو گفت قرب وعتي ھن ا ول م زن از یط ما شوم طالب ھ م نم د وھ  کن

  خوانديم
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م از طالب بی می ھم نام خودرا دولت اسالمیبل د وھ دھاره  مانن ودن وقن سلمان ب ودنیخاطر م رفتن در  ب ھم گ  وس

رز سد ک ت مف وت میدول ای دع فارت ھ م در س د وھ ان دسی کنن د وایکو درست م ش اني کنن فی آق ال ري س  از س

  .ش مقرر شودي حق ندارد بجاش بودنیخاطر قحط الرجال وقندھاره  کس بچي است  وھري سفکايدوھزاروسه در امر

ال دشمن شک رای پورت سا ب ه جن يده، ک صويری رس م گزارش ت ن ھ دًاي تاده ش ستان فرس ستان آزاد افغان د . ن آفغان امي

  .امکان نشر بيابد

           ھستی

  سفارت کبرا افغانی يا دسکوتيک افغانی؟
  به نام خداوند رستگار

  . جھان تبريک ميگويمان برکت و مبارک رمضان را به ھمه امت مسلم،نخست از ھمه ماه پر فيض

 يا نمايندگی سياسی جمھوری اسالمی ،حل خوش گذارانی سفير کبير افغانستان در واشنگتن دی سی میسفارت کبرا

  ؟؟؟!!!افغانستان 

ر اسالمیینده تصاويرنيھموطنان گرانقدر شما ب ال غي ه در ، از اعم ستيد ک انی يک سفير ھ ی و غيرافغ ر اخالق  غي

م . د ھزاران طفل يتيم ميشون، صدھا خانم بيوه، روزانه حداقل صد خانه ويران"کشور اسالمی اش" سان ھ ا ان ھزارھ

د، پير، زن،از مرد م ندارن   . جوان و طفل در اين ماه مبارک رمضان شبانه گرسنه ميخوابند و بعضی ھا حتا سقف ھ

ا و ب ه جای جلب کمک ھ شيده ب سلمان و زجر ک ردم م ن م ه سفير حکومت اي راوان ک ا تاسف ف ادای جای ه ولی ب

اه صياماعباد ن م ارک رمضا،ت در اي ل شراب نوشی در شبھای مب ارت ،ن محاف زم رقص و موسيقی را در عم  ب

  . انداخته استاه ره رسمی يک سفارت اسالمی ب

  .دستان و ميديا استه وليت قلم بؤ تبصره و قضاوت مس

ه ۀ بدينسو به حيث سفير و نماينده فوق العاده افغانستان در اياالت متحد٢٠٠٣سيد طيب جواد از سال  ا  و ب  امريک

  نمايد ی مقيم افغانستان در برازيل، مکسيکو، کولمبيا و ارژانتين ايفای وظيفه محيث سفير غير 
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   ايمان جواد پسر يکدانه سفيرکبير در محل شراب خوری- شميم جواد خانم سفيرکبير-سيد طيب جواد سفيرکبير

 

  

  نذيره عظيم کريمی فلم بردار مجلس درعمارت رسمی سفارت محفل بزم رقص
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 سيد طيب جواد و شميم جواد درعمارت رسمی سفارت محفل بزم رقص

 

  خانم مژده
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  سيد طيب جواد سفيرکبير با ھنرمند محفل خانم مژده درعمارت رسمی سفارت محفل بزم رقص

  
سيد طيب جواد سفيرکبيرو شميم جواد خانم سفيرکبير با  خانم مژده و احسان امان درعمارت رسمی سفارت محفل 

  صبزم رق
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 ميم جواد خانم سفيرکبيروايمان جواد پسر سفيرکبير در حال پای کوبی درعمارت رسمی سفارتش
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  شميم جواد خانم سفيرکبير در حال پای کوبی درعمارت رسمی سفارت
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 محفل شراب خوری با ريچارد ھالبروگ درعمارت سفارت
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  فارتمحفل شراب خوری با ريچارد ھالبروگ درعمارت س قبل از

  
  .در انتظار نشر ديگراسناد در مورد باشيد تا شخصيت واقعی اين افراد برمال شود

  باحترام 
    ا.ا. ع

  کابل افغانستان
   ميالدی٢٠١٠ آگست ١۴ خورشيدی برابر با ١٣٨٩ اسد ٢٣شنبه 

  
  : يادداشت

ستعمراتی  که در داخل سفارت و ابساستھمانطوريکه مشاھده نموديد، عکس ھا مربوط به محفل بزمی  ته به ادارۀ م
دانيم غير منتظرهو برای ما صرف نظر از اينکه ما نمی دانيم . کابل در واشنگتن برگزار شده بود ا ب م نيست ت ه  ھ ک

زار  فارت برگ ود آن محفل به چه مناسبتی در درون س ا در کنارشده ب ديم و آي ا تق اب و شراب ب رم"کب ه ھای گ  تحف
و" مھمان نوازی"تی خدمت باداران امپرياليس" وجاندار ين م ردی ارا به حد اعال رسانيده بودند و يا خير، آنچه در چن

  .می تواند از اھميت درجه اول برخوردار باشد، وضعيت فعلی کشور ما افغانستان است
داران  چه در صورتی که قبول داشته باشيم که افغانستان کشوريست اشغال شده و مستعمرۀ مقھوريست در دست حکم

 بپذيريم که استعمار در ھرکجائی که رخنه نموده، کوشيده است تا به مثابه نخستين حرکت،  نيزد، بايد اين راکاخ سفي
ان آن کشور  فرھنگ آن کشور را مسخ و با بردن فرھنگ استعماری و ترويج سيستماتيک آن، ھويت فرھنگی مردم

مطابق " جواد طيب"ود، واضح می گردد که آقای وقتی از اين منظر به قضايا نظر انداخته ش. را مسخ و از بين ببرد
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ه اش،  اير اعضای کابين ه کرزی و س ستعمراتی من جمل به خواست وارادۀ استعمار و موافقت مقامات باالئی ادارۀ م
  .مردم را به جانب خويش جلب نمايد" دل دشمنان"چنين محافلی را تدوير و به اصطالح وظيفه دارد تا 

ته " قاضی صاحب"ين گزارش خدمت و اما آنچه را فرستادۀ ا رای آن نوش فارت کب سلمان و س ا کشور م در رابطه ب
  :اند، بايد خاطر نشان ساخت

ر گسل  ال زنجي د ھمانطوريکه پورت م می رانن ستان حک ستان آزاد "آنھائيکه امروز به نام اسالم در افغان  آزاد –افغان
دبار ھا ياد آوری نموده، ھمه بدون استثناء  " ستانافغان ه . مناديان اسالم سياسی ان د ک ائی ان اتر آنھ ارت رس ه عب ا ب ي

ه " اسالم"برای شان  ته بلکه صرف ابزاريست ک را نداش ام آن ه احک ی ب زام عمل ذيرش و الت حيثيت يک ديانت قابل پ
زار م ن اب تفاده از اي طرح و بدان وسيله می خواھند به اھداف سياسی شان برسند بر ھمين مبنا برای آنھا تا زمانی اس

ه محض  رد، ب رار نگي ل ق دان در تقاب قابل اجراء است که با ھدف شان يعنی رسيدن به قدرت و منافع مادی مربوط ب
ار ديگر و  ا شده است ب ر پ وده و زي تقابل اسالم با آن ھدف، ھمان طوريکه در طول بيش از سه دھه اسالم قربانی ب

  .بارديگر نيز با آن چنان خواھد شد
اه مناديان اسالم س ا حرمت سفارت و م ه تنھ شان مطرح باشد، ن ياسی کسانی اند که وقتی پای رسيدن به اھداف براي

نيز برايشان پشيزی ارزش ندارد و حاضرند " کعبه"و " مکه"رمضان را نگاه نخواھند داشت بلکه قسميکه می بينيم 
ود و . ا تضمين گردد  شان را فراھم سازند به شرط آنکه قدرت آنھمحارمدر ھمان جا امکان زنا با  اگر اينطور نمی ب

ر از نباشد، آيا حرمت مادر وطن کمتر از حرمت رزن کشور کمت ار ھر کوی و ب  مادر حقيقی انسان است و آيا اعتب
  يک سفارت خانه است؟

از ند در صورت ني ه حاضر نباش وم ک ا معل د از کج غ می نماين  آنھائيکه با گستاخی تجاوز بر مام ميھن را آزادی تبلي
  .ننمايند کش امپرياليسمتحفۀ گرم وجاندار پيش" کعبه"دردرون 

                                                        ننگ و نفرين بر مادر فروشان
  AA-AA                                                         ادارۀ پورتال

  


