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  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١٣ نومبر ٠۴
  

  نوشته ھايمسخنی چند با خوانندگان 
  

اين توجه . قلب تشکر می نمايم توجه تان به نوشته ھايم، از فرد فرد شما از صميم بابتخوانندگان عزيز، اولتر از ھمه 

ھنوز ھم از » جانسوز«، يکی از اساسی ترين عواملی است که من با وجود مريضی ھای مزمن و و حمايت بيدريغ شما

  . پا نمانده، در حد توان برايتان قلم می زنم

زمانی که در مسافرت اما ھمين توجه شما با تأسف يک نتيجۀ منفی نيز بار آورده که بعد از ھر چند مدتی، به خصوص 

باشم و يا ھم در بستر بيماری افتاده باشم، کس و يا کسانی، گاھی به اسم مستعار و زمانی ھم زير نام اصلی من، مطالبی 

ت بيان آن را ندارند، يا از طريق سايتھائی چند و يا ھم در اين اواخر از أ ذھن خودشان است، مگر جرلرا که محصو

 به نشر رسانيده، زمانی دوستان و عزيزانم را از من می رنجانند و گاھی ھم آگاھانه و يا نا فيس بوک و يا ايميلطريق 

چنانچه ھمين چندی قبل کسانی که با در نظرداشت شيوۀ .  دست به قمار مرگ و زندگی می زنندآگاھانه با حيات خودم

، ر می کنم آنھا را به خوبی می شناسمفک و در خرجين ندارند» ماده رندی«از کارشان به حساب وطنی چيزی به غير 

جوشش   و شورای نظار از درد ضربات قبلی، خون شان از»مسعود«در داخل افغانستان بودم و ايادی که در حالی 

 و شورای »مسعود«زير نام من ھر آنچه از دھن خودشان بيرون شده بوده، به » فيس بوک«ننشسته بود، اينھا از طريق 

 اين که به -.بفرستندو آدم کشان اخوانی نظار حواله نموده، به صورت غير مستقيم خواستند، تا مرا به زير تيغ جالدان 

چه دقت و تحمل چه مشکالتی نگذاشتم تا به دست آنھا بيفتم، خودش داستان خود را دارد، که اگر عمر باقی بود، برايتان 

   -خواھم نوشت

مسافرت و بيرون شدن از شفاخانه و آمدن به خانه باز ھم در خدمت تان قرار دارم، به مانند ھميشه  که بعد از فعالً 

  :بارديگر فرياد می زنم

زيرا نه ترس از مردن دارم و نه ھم دروغ می گويم تا از افشای . گاھی به اسم مستعار مطلبی نمی نويسم  اوالً ھيچ-١

  .آن بشرمم

زيرا اگر ھيچ چيزی از .  ھم در تمام عمر مطلبم را از طريق فيس بوک منتشر ساخته ام نه خود فيس بوک دارم و نه-٢

پورتال دشمن شکن ما ياد نگرفته باشم، افشاء گری ھايش را در مورد فيس بوک که از چھار طرف زير مراقبت نھاد 

  .ھای استخباراتی قرار دارد، ھرگز فراموش نخواھم کرد

منتشر نموده و »  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد« وده و باشد، مطالبم را از طريق پورتال تا جائی که برايم مقدور ب-٣

 تبار اند که خودع مطالبی که در جاھای ديگر به نشر رسيده و يا خواھد رسيد، وقتی قابل ا- بعد از اين ھم خواھم نمود، 

  -. که جھت افشای باند ھای خلق و پرچم منتشر نمودمبه مانند مقاالتی. تعلق آنھا را به شخص خودم مورد تأئيد قرار دھم
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   . باشيد،منتظر سلسله مقاالت بعدی ام که افشای شاخ و پنجۀ روسھا و خلق و پرچم است

  

 


