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  سيد موسی عثمان ھستی

٣١/٠٨/١٠  

  

  به جواب چوکره ھای سفارت کرزی در واشنگتن

٣  
شين تبک کوچک بودم و تازه از مدرسه خانگی و نشستن نزد مال خالص شده، با رفتن به موقتی  سرکاری چوکی ن

شدم، يادم می آيد يکی از اولين مطالبی که در آن زمان با گل سفيد بر روی تختۀ مشق می نوشتيم و بھتر است بگويم 

  :نقاشی می کرديم اين حکم منطقی بود

  "ز گھواره تا گور دانش بجوی"

ه می حال نمی گويم که من چقدر تمام خواندنی و شنيدنی ھا را به حافظه سپردم و يا  عملی کردم، مگر به جرأت گفت

  .داشته و به آن عمل کردم يکی را ھميشه در گوش ھوش خود نگھتوانم که اين

ه در " زمانھای فرنی"ن گذشته و دست شما را گرفتن و تا آن آغرض از ذکر  سم ک ا بنوي عليه السالم بردن آن است ت

ه ھای مختلف دست و پنجه نرم می کردم ھاتمام مدتی که با اژدھا وان پنب وده" و از تمام پھل ساختم، يک " فضلوی پ

  . ھميشه از نوشته ھای شان آموخته املحظه از آموختن غافل نمانده، بنا بر اعتماد بر فردی و يا سايتی

ال  تادی دارد، پورت رمن حق اس ايم ب ستان آزاد"يکی از آن سايت ھا که با ويراستاری نوشته ھ ستان-افغان " آزاد افغان

د و چابک می . است ا و يادداشت ھائيکه تن سی ھ ه نوي دار زحمت از خاک ا چه مق ن سايت ب تاران اي ه ويراس م ک دان

ا وجود دارد از جنس . برداشته شده با چه حوصله مندی مطلب و مقاله ساخته است رای آنھ پاداشی که از جانب من ب

سی و من می خواھم پا.  زير بال خوش کردن نيستوفادار و سر استاد را شاگرد  ا دقت در درست نوي ا را ب داش آنھ

  .ھرچه نباشد بھتر از تحفۀ امين برای تره کی است. اصالح کار خودم بدھم مطمئن ھستم که آنھا نيز می پذيرند

  .مقدمه را کوتاه ساخته بيايم در اصل مطلب

م از . تاس" جناح ھای مختلف سرمايه"عاتی که از طريق پورتال با آن آشنا شدم موضوع ويکی از موض ه فھم من ک

ه " اقتصاد سياسی" ه ب ودم در آن زمين ته ب ز نخواس به اندازۀ تمام قضات کشور زياد چنگی به دل نمی زد و خودم ني

تادم  ه خصوص اس ال ب سندگان پورت  "موسوی"خود زحمتی را روادار شوم، وقتی در مصاحبه ھا و نوشته ھای نوي

  :خودش پرسان نمودمچندين بار به آن موضوع برخوردم، باالخره از 
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ه بوش در  وئی ک  که استاد اين موضوع جناح ھای مختلف سرمايه چه است که خودت ھميشه از آن نام برده و می گ

اح ھای آن نزمان صدور حکم به غارت و تاراج افغانستان، از تمام ج اح ھای سرمايه کمک خواست و دست تمام جن

  .را در چپاول افغانستان باز گذاشت

ا حاال تالش می " موسوی"دوقتی استا ان ت ان زم ه سرکالوه در کجاست، از ھم ستم ک رد و دان سايل را توضيح ک م

  .کردم تا جھت اثبات آن ادعا، سندی تھيه نمايم تا از آن طريق پاداش استاد را نيز داده باشم

يد، ھريک از عکسھا تم رس ه دس نگتن ب ار ھمين بود که وقتی عکسھای شب نشينی سفارت کرزی در واش ار ب  را ب

ردشناختن تعدادی از افراد زياد مشکل نبود، مگر اين يکی خيلی . نظر انداختم يچ کس . برايم درد سر خلق ک را ھ زي

  .ھويت وی را پيدا کرده و برايم فرستادی از آشنايان دوريک تا اينکه. از دوستان وی را نمی شناخت

  
ايش از من به اين کار ندارم که اين عکس که در آن يک آدم ب ه و نوک پنجه ھ انم سفير انداخت يگانه دست در کمر خ

ه .  بغل خانم برآمده، چقدر اسالميست و يا غير آنزير انم می باشد و ب اری در صالحيت شخص آن خ ان ک زيرا چن

ست  وط ني م مرب ه من باش ه مال و قاضی ک وم –ھيچ کسی من جمل سان مظل ی در کشوری سنگسار دوان د وقت  ھرچن

ی تبليغ می شود و به عاملين آن عمل وحشيانه و ضد انسانی از کيسه خليفه پول داده می شود، می توان انتظار اسالم
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 اين ھم کار ندارم که مدال ھای  و به- ادعاھای حکومتش عيار بسازدداشت که سفير آن کشور نيز خود را متناسب با

چند پره شده است؛ مطلبيکه توجه من را به خود جلب ستارۀ سفير صاحب کدام يک به رسم مدال ھای دولت اسرائيل 

  .نمود شناختن صاحب عکس است

در شھرک قمار اتالنتيک " تاج محل"نام داشته و مالک کازينوی  Donald Trump " دونالد ترمپ"فرد مذکور 

  -شتر آشنا شويد  می توانيد از طريق انترنت با جنابشان بي-.سيتی، مربوط ايالت نيوجرسی در شرق امريکا می باشد

رايم  ی ب فير است و قت اب س ۀ چوکرۀ جن وقتی صاحب عکس را شناختم اولين چيزی که به فکرم رسيد، تأئيد اين گفت

  :نوشته بود

ه  به اطالع شما رسانيده"  ميشود که سفارت افغانستان مؤفق ترين سفارت افغانی و يکی از فعال ترين سفارت خان

ه  سفير افغان ھا درواشنگتن است، رار گرفت اج حمالت مغرضانه ق ل خدمتگذاری صادقانه آم ه دلي ستان صرف ب

ا و ويزون ھ و وتل ا، رادي ام ويب سايت ھ ا  است، چنانکه تم ر از صد ھ ی پ ين الملل انی وب ی افغ  رسانه ھای داخل

ه ھمگان می  ن سفارت است ک داوم اي ر و جدی و موفقيت ھای م ارهء فعاليت ھای مثم گزارش بسيار مثبت درب

  ". دريافت دارند وانند آنرا از طريق انترنت به سھولتت

من نمی ". بچه غفوری کمت"بايد بگويم که " بچه افضل کمت"من با ھمين ريش سفيد و دنيائی تجربه بايد به عوض 

ر " جناب سفير"دانستم که حدود تالشھای  شرفتی خب ين پي ه از چن ن ک شد، از اي م می ک ار ھ تا جذب سرمايه ھای قم

صيرنداشتم و و تق اھم عف ردازم از گن د آن بپ ه تأئي ن ب ر از اي الی در گوشم .  و نتوانستم زود ت ه از خردس ی ک آخر من

ه جذب  ستم ک د می دان ه داران"خوانده شده که قمار حرام است، از کجا باي  بخشی از سياست دولت مشھور" پرخان

  .و درنتيجه سفير ايشان نيز می باشد" جناب کرزی"

ان، بگويم " موسوی"مناسبت نيست تا ضمن تقديم اين عکس خدمت استاد در ھمين جا بی  ات ادعای ش ه خاطر اثب ب

  :از سه بخش ياد کردند. را توضيح دادند" تفريحی"وقتی جناح سرمايه " موسوی"استاد

   بخش سکس-٣ بخش قمار و -٢ بخش مواد مخدر، -١

ست زحمت بکشيد در برای پيدا کردن بخش مواد مخدر و نشان دادن روابط آن با د ستعمراتی کرزی، الزم ني ولت م

ه چاپ  ا عکس را ب داخل و خارج از افغانستان ھمه کس می داند و جرايد حاضر است در عوض يک عکس صد ھ

د، " سکس"بخشجذب  را در زمينۀ "سفير صاحب"اگر ممکن باشد تالش سفارت و شخص . برسانند ھم توضيح دھي

 یدر غير آن مجبورم عکسھا را يکی پشت ديگر. ماندن باقی "سفير صاحب"اليت ديگر ھيچ شکی از گستردگی فعتا 

ده بخش سرمايه نشر نموده ال آن را در " سکس" از مردم کمک بخواھم شايد کسانی پيدا شوند که نماين و شرکت فع

  .افغانستان مشخص بسازند" باز سازی"

   ادامه دارد                                          

  :يادداشت

  .به عمل آمده استازويراستاری نامه عضو سفارت آگاھانه خود داری 
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