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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 

  ! ی عثمان ھستی موسديجناب محترم  س"
  رديگي قرار می انساننشي و بی مسرور ھستم که خامه در دستان عادل ، افکار عالتينھا
  مينماي اظھار سپاس و شکران مشود،ي می انسانی ھاشهي اندینگھدار شما که باعث زنده یباي ارسال متن زاز

 ني سرزمتي خاصیب) روشنفکران( قاصر ی ھاتي است  بر افکارو ذھنی اانهي جناب شما ھمواره تازی ھامرقومه
  .در دام افتاده ما

م امری گرا و گاھسي ھم انگلی گاھشوند،ي روس گرا می ما گاھراني ضمروشن اي ھ ام عرب  مشرب و ديیک ر فرج
   نمایخواه و پاکستان

ا بصني چنني ای گفت که براديبا ه گوش شنوا و چشمان ب ا ب ا در گذشته ھ ال آنھ ا، و امث دي نرتي نگارش ھ  ازمن
  .ھستند

 جھت ی و عقالنیاسي سقي مان در راه مبارزه دقی پرستان واقعھني می اتحاد، انسجام ، صداقت و وفا داردي امبه
   . ما از استعمار، استثمار و استحمار شرق و غربهدي درنج  مردميیرھا
 "از تورنتو. پ .ن:  شما نطھمو

 
 

 سيد موسی عثمان ھستی
٠٢.٠٢.١٠ 

  

  به جواب يک دوست
 

ایالآنچه در سطور با ه آق ست ک ه اي وری " پ.ن" از نظرتان گذشت، نام م جن ست ونھ اريخ بي ه ت ه آدرس ب ال ب پورت

تاد"ان آزاد افغانست-افغانستان آزاد"وزين  رايم فرس ان روز ب  ، برای من فرستاده بودند، با آنکه پورتال نامه را در ھم

أخير . مگر به علت کبر سن و غلبۀ بيماری نتوانستم زود تر از اين به جواب آن بپردازم ن ت را اميد است دوست ما اي

  .بلکه ھمانطوريکه نوشتم به خاطر بيماری بر من ببخشايند. بی توجھی فکر ننمايند

  ! دوست عزيز

د شيده اي ام . خوشحالم از اينکه نوشتۀ من مورد پسند تان قرار گرفته و از آن بابت بر اين قلم نيز دست نوازش ک ا تم ب

راد خب شويق اف ی، يتعھدی که با خود بسته ام تا ھيچ گاھی حقيقت را کتمان نکنم، تائيد و ت رادر گرام ما ب ری چون ش

  .  راھيکه انتخاب نموده ام، بر نگردمعزمم را جزم تر می سازد تا از
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و  سان دي يح ھرچه ان سانيت و در تقب سان و ان ع ان ه نف اتر ب ا صدای رس ا ب د ت تشويق دوستان به من قوت قلب می دھ

ردی کوچک است . ، فرياد زده خوب را خوب بگويم و بد را بدخصلت و پليد است م آنکه ف به نظر من يکی از عالي

اد .  در مقابل حقيقت استو يابزرگ، عکس العمل وی ابع و انتق ايق، ت ا حق عکس يک انسان بزرگ که در برخورد ب

رد  ان گ ايق چن نيدن حق ا ش پذير است و می کوشد با قبول کمبود ھايش از مردم معذرت بخواھد انسان ھای کوچک، ب

ا آنھا با لجاجت و .  روزه ھرات به قربانش١٢٠وخاکی به راه می اندازند، که خاک باد ھای  ند ت ديده درائی می کوش

  .آسمان و ريسمان را به ھم ببافند تا از طرح خطا ھا و يا خيانت ھای آنھا جلو گيری به عمل بيايد

نيدن حقيقت می  ا ش ار ناشناسی، ب ه در دي ما ک اب ش  در چنين فضاء و جوی، موجوديت دوستان محترمی چوب جن

  .نيد چنان با ارزش است که بايد ھمه از آن ياد بگيريمخواھيد صدای حق ھميشه بلند و بلند تر باشد، باور ک

ی در  ۀ ماست، يعن ه آروزی ھم ان ک ه آرزوی ت د آنکه ب ه امي وده، ب شکر نم در خاتمه باز ھم از ذره نوازی ھايتان ت

  . پرتو يک اتحاد و نزديکی رزمنده؛ غلبه بر استعمار ، استثمار و استحمار به جواب خويش خاتمه می دھم

    موفق و سربلند باشيد                                                                                                                    

  تان ھستی  برادر                                                                                                                        

 

 

  

  
 


