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  سيد موسی عثمان ھستی

١۶.٠٧.٠٩  
  
  

  
  سيد موسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

    وطن  دارمغربت ھمنشينم نهبه  
  درون دل  تنورآتش گفتارمن  دارم

  انم بازميگرددشراره ميکندآتش زب
  قيق يمن دارمعسخن بيغش ھمچو

  به راست گويی چنان تجديد گرديدم
  بزيرھرسنگ مانندگژدم دشمن دارم

  "ھستی "
  انددشمنان آزادی مطبوعات مانندگژدمان زيرسنگ 

  
سی داشتن درسايه مطبوعات آزادمحالف ھستم  سی سازی وپالي ه بامستعارنويسی وپالي ه ام ک گرچه من بارھاگفت

ان آزادی مطبوعات زمانی  شد وزب که پای منحوس پاليسی پيش شود بھانه ھا، خصومت وبی عدالتی پروبال می ک
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ايی ھای آزادی  ن وآن مديرمسؤول شيرازۀ زيب اثيررفتن اي ی وزيرت رده بزدل م ک کوتاه می گردد وبد تر ازپاليسی ھ
  .  مطبوعات را مانند سنگ سرمه بگرد تبديل می کند

سنده وجدان و شرافت را ازم ديرمسؤول می گيرد واورامانند ماردردست مارگيری قرارمی دھد تا برپيکرنوشته نوي
  .نيشی بزند

ارا  ارگيری مغزومفکوره خود آنھ د ودرقطی ھای م ديران مسؤول ماردست ساخته ان مارگيران بی وجدان که ازم
ده می ًنگھداری می کنند تا به دستور آنھا زھرپاشی  بنام کنترول قلمی کنند خصوصا د ی زياتردي رسايت ھای انترنت

  شوند
ول وسايت را غبارآلودساخته کھکشان ھای آن يينه آزادی مدير مسؤول را زير سوال می برد وآمدير مسؤسايت و

روز تاريک ه ش با عث رنج می شود ودرفضای مديا روز برافشانی تاريکی وظلمتسايت ديگرآفتابی ندارد بجای نو
  .وتاريک ترمی گردد

ديران مسؤوقتيکه  رار دارددرحاليکه  سبب براميگويم مطبوعات وم د دستورمارگيرا ن ق دکان ت گردانئول درقي ن
ردم ؤول سايت وجرايد روزنامه ھا ومجالت تلويزون ھا شده نمی تواند بار مسومديران مسؤ ر م وليت شان در براب

  وتاريخ بيشتروسنگين تر می شود
ا مارگيران بی وجدان که دم شان اين جا وآن ن ھ ارگيران خراب شده اي ن م الھا از دست اي ا س  جا بند است وطن م

ستان، ازبکستان،  د، ترکمن ستان ، ھن ران، پاک اتو، اي يس ،روس، ن ا ،انگل روزھم مزدورامريک ا ام حتمی روزی وي
ا اش چپ وي وده واز قم ين ب عودی وچ ع خصوصا س ستان ،عرب مرتج ه، تاجک اه پرست ، داوود  ًترکي راست، ش

ت تعماری پرس ت اس ا بادول ق وي ک خل زب دموکراتي زدور، ح ب م ار، طال ورای نظ دان وش ی وج د ب ، مجاھ
دبا. دنامروزسرشورمی دھ دری دارن ه خصلت مزدوری وياقل دانان ک دار،ايو زور و زر اين بی وج رو،لایر،  دالر،کل

سندگان آزاده را  انترنتی حکمرانی  می کنند وحکمرانی دارندازسنگر پنیًوپوندبرميدياوخصوصا سايت ھا ان نوي ھ
  بنام تفتيش عقايدوسانسورازسنگرنامردی وبزدلی ازعقب خجر غير انسانی می زنند

ه آزادگ د ک ی کن اب م سؤايج ديران م ت در برابرم ه دس م ب د ان قل ارگيران قراردارن ت م ه در دس فت ک ول مارص
   گردندءران ھرسايت شناسايی شوند وافشايومارگ

سنده  ک نوي ه اگري رق نداردک شاف ارگيران را اف اران وم ن م شاءاي د واف ی کن ردن م اراحتء ک بب ن اران یش س  م
   .ومارگيران می شود

ع ءدر حقيقت گويی وافشا  کردن حقيقت قربانی وجود دارد چون شمشير تيزبی رحمانه مطبوعات دردست شان ونف
د ينئخود شان قراردارد شايد تھمت ببندندويدوکلپ بسازند توھين وتحقيرحرف باال وپا ل شريف بگوين ه يک فامي  ب

رمانه  ی ش ن ب انواده م ن وخ ر م ا در براب ارا بارھ ار ھ ن ک ه اي ودن چنانج ا نم ر پ ا زي ام دادوب دان انج د ه اوج ن
  .نبايداز اينھا ترس وھراس داشته باشيدمگر

م تا دست ازبی وجدانی نبرداشو  می کنم ء کردم اين بی وجدانان را ھم افشاءھمان طوريکه خاينين راافشا د قل ته ان
ردن زده  شديم وگ اينين پيروزن ارزه خوددربرابرخ ا اگردرمب د م د من کشت زارجنايت شان را درو می کن داس مانن

ا نشديم قلم ھای نسل بعدی که ازخون مبارزه به جوال ا خون م د وشرط ب دون قي د و ب د شعار آزادی می دھ  می آي
   می نويسد آزاد وتاريخ

  کندواين جمله زيبارا وردزبان می 
ن « وژی نفرت دارم حاکميت دي ديا ل  آزاد زندگی می کنم ،آزاد مينويسم ، قيد وشرط مذھب وآيديا را نمی پذيرم ازآي

اآن  را درمطبوعات مردود می شمارم ھمان طوريکه آزاد بدنيا آمده ام آزاد ازدنيامی روم درغش که سياھی است ب
ذت سياھی روی تاريخی خودرا سياه نمی سازم ودرود به آز ادگان می فرستم ولعنت به آن کسانی که ازآزادی خود ل

  »".ھستی" نبرند درقيد اين وآن استند ومرگ شان سبگ تراز پرکاه گلخوز روسی است
  مرادرديست دردل اگر گويم  جھان سوزد"

  "اگرخاموش بنشينم سراپااستخوان سوزد
   
  
 


