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  سيد موسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

 ؟درراديوی امپرياليستی بی بی سی چه می گذرد
 

ن نتجه رسيد ه اي ن بعد از خواندن خبرزيرب ه اگر سايت وزي ستان آزاد"م ک ستان-افغان  در "آزادافغان
انخوران پنشر تبصره ھای من در قسمت خبرھای راديوی ام ه در خدمت جھ رياليستی بی بی سی ک

 ، مرا کمک شده مطالبم راش از طرف امپرياليست ھا داده می شودد ومصارف گزافزمان قرار دار
 بی نقاب سازم پيچانده شده باشد،که در پوشش شيطانت را يکی دو خبری شايد بتوانم نشر برساند ه ب

  .مثل اين خبر
ه  کاملی از امپرياليستیياست يک بام ودوھوای امريکا که نمونه  س اولی سرمشق خائنان سياست ماکي

ان سياست ھای . شده می رودء روزبروزافشا.آن است ردم جھ سانی و  م ا را ضد ان نادرست امريک
د ول ی دانن ه م ائیدر منطق واران امريک ره خ ت جي ان در دس ورت گروگ ه ص ردم ب ام زيری  م ن

دازم رار دارن ردم ق دارمنتخب م ه در دست .م ايی است ک ت ھ ه مل ران از جمل ستان  واي ت افغان  مل
ه دست ن، اوباشنادزدان، رھز مداردست نشانده وداردسته قاچاقبران ،ازمو  ھمچونوکران  ان تفنگ ب

ب چپ  االرمجاھد طال ام تفنگ س تبن ن ، روحوراس ان دي ه ھدف ش شه ک اجر پي ذھبيون ت انيون وم
   . قراردارند، منافع خود شان است، بلکهومذھب نيست
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ی بی  ستان است امروز در ب سر دسته اين جانيان امريکا ، انگليس ، ناتو، روس وھمسايه ھای افغان
ا "رزرابرگيب "درآيينه خبر شد سی خبر شرم آوری پخش فيد امريک اخ س سياست ھای سخن گوی ک

ه ضد دموکراتيکرژيم ه در منطق د ک  ايران راعليه مردم  ايران ناديده گرفته يک بار ديگر ثابت کردن
ه خودھدف شان صلح وآرامش ن ا  شان است يست ھدف شان سياست ھای منفعت طلبان ه حت اگر ب

  . يک ملت خاتمه يابدتباھی
ه ا در منطق ست ھ ای امپريالي ت ھ ن سياس ايی روش ر گوي ن خب صلت  اي ی از خ ت ويک ای  اس ھ

د سران مرتجع عرب واسرائيل اتوران مانن اع از  ،امپرياليست ھا حمايت از دکت افع خود شان دف من
ری  ن خب ن شما واي ان می باشد اي م وزورگويی در منطقه وجھ ه ھ ا رادرمنطق ه بی شرمی امريک ک

  .نشان می دھد
  

  
BBC Persian  

   ١٣٨٨ مرداد ١٣ - ٢٠٠٩ اوت ٠۴ سه شنبه - گرينويچ ١٩:٠١ : به روز شده
  احمدی نژاد رئيس جمھوری منتخب ايران است: آمريکا

ه  در آستانه برگزاری مراسم سوگند رياست جمھوری محمود احمدی نژاد، دولت آمريکا گفته است ک
  .او را به عنوان رئيس جمھوری منتخب ايران به رسميت می شناسد

نبه  ه ش فيد، روز س اخ س خنگوی ک ز، س رت گيب ارم اوت(راب ودن رياست ) چھ شروع ب ه م ت ک گف
ه  اطی ب وط است و ارتب ران مرب ردم اي جمھوری محمود احمدی نژاد يک موضوع داخليست که به م

  .آمريکا ندارد
ران است  او در نشست خبری کاخ سفيد تاکيد کرد که محمود احمدی نژاد رئيس جمھوری منتخب اي

  . برنامه آمريکا برای مذاکره اتمی با ايران تغيير نکرده استو
ذاکره  ر م ا ب ران بارھ ان آغاز بحران سياسی اي دولت باراک اوباما، رئيس جمھوری آمريکا، از زم

  .اتمی چندجانبه با دولت ايران تاکيد کرده است
نبه  ژاد، روز چھارش دی ن ود احم نجم ا(مراسم ادای سوگند رياست جمھوری محم در مجلس ) وتپ

  .ايران برگزار خواھد شد
مخالفان محمود احمدی نژاد که او را به ارتکاب تقلب در رای گيری ھا متھم کرده اند، دولت وی را 

  .نامشروع می دانند، اما خود او و طرفدارانش اين اتھام ھا را بی اساس می دانند
ود احمدی کشورھای اروپايی متحد آمريکا از جمله بريتانيا اعالم کرده  ه مراسم سوگند محم اند که ب

  .نژاد نماينده خواھند فرستاد
ژاد را  ود احمدی ن ه محم ه تبريک ب ه قصد ارسال نام د ک ه ان ان گفت با اين ھمه، دولت بريتانيا و آلم

  .ندارند
د  ران نخواھ آمريکا که با ايران روابط ديپلماتيک ندارد ديپلماتی در مراسم سوگند رئيس جمھوری اي

  .داشت
سخنگوی کاخ سفيد روز سه شنبه تاکيد کرد که اين امر به معنای به رسميت نشناختن محمود احمدی 

  .نژاد نيست
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ه سالح اتمی  ران ب تيابی اي وگيری از دس رای جل دامی ب ه ھر اق ه ب دولت آمريکا ھشدار داده است ک
   .توسل خواھد جست

  .مه ھای اتمی اين کشور صلح آميز استايران بارھا با رد اين اتھام ھا، تاکيد کرده که تمام برنا
ه  اه توسل ب د دارد، ھيچگ ژاد تاکي ود احمدی ن ا دولت محم ذاکره ب ر م د ب ا ھرچن اراک اوبام دولت ب
ودن  ه ب ی نيتج ه در صورت ب د ک رده است و می گوي ران را صراحتا رد نک ه اي ه نظامی علي گزين

  ».واھد گرفتعليه ايران در نظر خ" فلج کننده"مذاکرات اتمی تحريم ھای 
  
  
  

  
  

 


