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  سيد موسی عثمان ھستی

٢٠.٠٧.٠٩  
  
  

  
  سيدموسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

  زبان بازکردی ای خاين من دانستم
  ترابا تاروزنجيرحقيقت با قلم بستم

  بدانی که من مستمتوگرديوانۀ خاين 
  طلسم رازترابا اين نوشته بشگستم

  !نامه سرکشاده به رييس سايت بی بی سی
ی سی  ١٣٨٨سرطان ٢٧ گرينويچ مطابق ٢٧:٣٨بی بی سی  به وقت ی راديوی سر تا سر ی ب  درسايت فارسی ب

د؟ بنام ببرک احساس نوشته ه اینويسند وھيکی به طالبان پول می دھ ه در حقيقت يک ت ه اين جمل تن ب  عذاب مل
ی سی  ی ب ان دری ب ه کشيده افغانستان بوده ھيچ نويسنده وسياستمداروطن ما بخاطرگل روی کارکنان زب ايی ک بقاي

د ، طالب ، در  ا قلم بدستان وسياستمداران حزب دموکراتيک خلق ، مجاھ انی آنج سنگر ھای مستحکم قلمی وزب
ی شرمانه و ساخته اند  د ونوشته ھای دار ودسته خودرا بخاطر شھرت ماھرانه به نفع جنايتکاران ب ارمی کنن  ک

مگر من .، نمی خواھد طرف شودطلبی ومنافع حزبی خود بنشر می رسانند واز نشر واقعيت ھا خود داری می کنند
   :به خاطر انجام وظيفه ورفع مسؤوليت وبه خاطر نوکر بی بی سی سر عقل آورده باشم می نويسم

ی سی مگر  افغانستان حل شده ملتشجاع تا امروزپيش ه شاال از زمان ؤسھر چند اين  ی ب ی شرمی ب ا ب م ب باز ھ
  .مطرح می کندآن را  ما مستقيم وغير مستقم در سايت فارسی بی بی سی ملتبخاطر نمک پاشی برزخم ھای 
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دام کدام داز طرف شجاع تا امروره  می دانند که اززمان شاتمام مردم افغانستان ال حل شده است سؤگرچه  ولت وک
ه زور،  پادشاه،  دستگاه جاسوسی مزدوران سربکف خودرا بنام حزب وتنظيم و رھبر ، رال ب دان وجن ر،  قومن وزي

ران، دردولت افغانستان در پوست ھای حزروپول  ا ، انگليس ، روس ، چين ، اي م امريک د وھ ساس جا بجا شده ان
ستان،  ستان ، تاجک ه ، از بک ستان ، ترکي ستان، ترکمن د،پاک عودی او ھن ستان س صوصا عرب ع خ راب مرتج ًع

د رده ان ردۀ خود ک وکر وب شده ، استخبارات خودرا . زمامداران وقت افغانستان را با کمک مالی م انع ن م ق ه آن ھ ب
  .برای استحکام آنھا در خدمت شان قرار داده اند

ستقيم  افغانستان روس حزب دموکراتيک خلق ، شورای نظار، ودوخاندانیبعدازختم دولت  ر م ستم را مستقيم وغي
  .کردندحمايت ازھرنگاه 

ستان،  ران، پاک ين ، اي يس ، چ ا ، انگل ورای نظارامريک شمول ش دنام را ب يم ب ت تنظ اوز روس ھف ان تج درزم
د، ستان، ھن ستان ، تاجک ه ، از بک ستان ، ترکي ر او ترکمن ستقيم وغي عودی م ستان س ع خصوصا عرب راب مرتج ًع

  نيز شامل بود نظامی وغيره کمک حمايت  دراينمستقيم حمايت کردند
ا قاچ ده ،از اينھ ب ، والقاع د ، طال اختند اقبر،ترورست ، مجاھ ابی س ذھب وھ ت . وم ن رذال ا امروزدست از اي وت

ار،  برنداشتند وھنوز جنايت کاران شاه پرست، ی وجدان وشورای نظ د ب داوود  پرستان، حزب دموکراتيک ، مجاھ
  ان حمايه می کنند ودست از حمايه اين جنايتکاران برنداشته اندطالب مزدور را خود ش

دين سو يکه در سر زمين ما از دوصدسال ئدر ھمه جنايت ھا دون دست استعمارگران ب ان و رخ داده ب منفعت جوي
ن راند که طالب را کی کمک مالی ونظامی ميکند ملت افغانستان نتنھا می داخارجی ومزدوران داخلی شان نبوده   اي

صند ھم مي ه سازاجنبی می رق ه ب ی ک دان داخل ی وج زدوران ب دانند که وطن شان از دست جنايت کاران خارجی وم
  استش کشته وآواره شده ويران ومردم

زب  اران ح ام جنايتک ستند امروزتم ی دان ود م من خ ق را دش ک خل زب دموکراتي اران ح ت ک ين جناي روز ھم دي
دنام وجاس اد، جاسوسان دموکراتيک خلق به شمول اعضای ب سا، خ ام ، اک ی ،ک وس ضبط احواالت ،مصونيت مل

ه .دارندرفه  اين جنايت کاران زندگی آرام وممجاھد وطالب در آغوش دگی اين زندگی چنان است ک ه زن جاسوسان ب
  ُغرب افتخار می کنند وغرب جيب ھای اين جنايتکاران راپر ازکلدالر،زر، دالر،لایر،پوندوھرومی کند

ا ھا، ،تلويزون  تبرپاسپورت ھای مع انی ھ ن ج ار اي ديا را در اختي ام م د ومجالت وتم ا جراي ه ھ ، سايت ھا،روزنام
  افيای مطبوعاتی وسياسی تبديل شدندوتمام نشرات شان درخدمت اين جانی ھا قراردارندوبه مقرارداه اند 

ن  است درد ملتمردم افغانستانحزب دموکراتيک خلق ويا دوستم بخاطرانتخابات وفريب عضومحکمه چند  ارا اي  م
  دورغ ھا وفريب ھا دوا نمی کند

وز در افقط سبب اد ه ھن د ک ستان شده می توان ارجی  افغان ی وخ ل زدن دشمنان داخل يخ زدن ودر نع مه جنگ در م
  .وطن ما ادمه دارد

ران . با ھمين درک ديگر خاموش نماندم وگفتم آنچه را بايد می گفتم ه استعمار گ د ک د بدانن ردم باي ع م ال منف ه دنب ب
سازند. ھدف آنھا در افغانستان چپاول کشور ماست. خود روانند ا مستعمره کامل ب مگر . آنھا می خواھند مملکت م

د ل می کن ول . بازھم خود را به کوچه حسن چپ زده ، می نويسند که طالب را چه کسانی تموي ائی پ طالب را ھمانھ
انئی ک د، ھم ود آورده ان ه وج ه او را ب د ک ی می دھ د يعن ول می دھ دهللا پ دهللا عب انی وسياف وعب ه مرزی ورب ه ب

  .انگليس وامريکا وعربستان سعودی
  :اگر جواب را شنيدی خوب واگر نشنيدی به اين گفته توجه کن

  کوش کر بفروش بخر گوش خر
  گــوش بھتر بود ز گـــوش کــر

  
  
 


