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  سيد موسی عثمان ھستی

١٧/٠١/١١  

  که نگيردتراش بگير
ا و از آشناياندوستی که  ی عظيمی مگس دوغ ھر کودت ه نب رد ک  دو شارلتان قلم وکاغذ است از ھالند به من ايميل ک

ه سابق اکرم  با داکتر،ارهب اميرشھيد زن دربارجاسوس برکد عيظمو نواسه  عثمان پسر غالم فاروق خان دھن پاره ک

  .دھن انداخته اندرا دم يکديگر جان ھم افتيده د حاال به دنمی ز...) گ (از يک پاردمچی حزب جنايت کار 

  پيش از اينکه .  چيزی را نوشته امم دوستمن چون عادت دارم که چيزی راازملت افغانستان پنھان نمی کنم به جواب

  نوشته مرا آن دوست به آن دونفر ايميل کند ملت دردمن وبال کشيده افغانستان را ھم در جريان گذاشتم 

دن ه دمرتجعين وجنايتکاران تاريخ مانند سگانی ھستندکه وقتی دشمن را ببينند متحدانه حمله می کنند وقتيکه فارغ ش  ب

ان از آ چون بريزندبروی يکديگر را آنه اينکه  ی پيش می روندئوتا جاجان ھم می افتند ه اصطالح کابلي د ب برو ندارن

  بيشرمی ناف يکديگر را چپه می سازند

اه ان ش ق در زم سعود ،حزب دموکراتيک خل اه م ا احمدش ا شدن ب ود ويکج ان حکومت خ  داوود وخصوصاً در زم

  .ه است نکردغ را در حق ملت افغانستان دريءوطالب وحکومت کرزی ھيچ نوع جفا

روی سياسی وکم. در شرايطی دامن ھمديگر را بلند می کنند که قبالً تنبان را نيز باخته اندحاال ه ي بي زی حزب کمرت

نيده می  که مانند گاوان خصی سردارمحمد ھاشم خان مصروف سواری يکديگراز ترس روزمبادا ھستند طوريکه ش

د شود به جای توصيه  ادم ھر دو را تاب می دھن ات ستان مصروف جنگ ھ اريخ  ملت افغان ی زرگری دو جنايتکارت

ی را که اين دوتاريخ زده می نويسد قلباًملت مظلوم  افغانستان می دانست اگر ئچيزھادر غير آن بايد گفت . دزده شو

  ه نمی کنند   گری کنند چرا سر جنايت حزب دموکراتيک خلق نوشتءاينھا واقعاً ميخواھند افشا

الم « اس س ه پ ن ب تم بو م ق داش ک خل زب دموکراتي ی ح روی سياس ام بي ا تم انی ب ه زم صی ک ک  شخ ه علي

ين ، ببرک کارمل ونجيب هللا ھای معذب ح اخاطرخوشنودی ارو ره کی ، حفط هللا ام ا ت ن می خواھم ت دست از اي

ه خاطر خشنودی ارواح جنگ ھای زرگری بردارندخصوصاً ازجنرال نبی عظيمی خواھش می کنم که سرگردان  ب

سعود دست از  اه م ادارش احمدش اب مشترک شان دارد آخرين ب اط ارب ه ارتب ه ب ته ھرچ ان برداش رم عثم اره اک بيچ

  »!بنويسد تا ھم خلق خدا را خوش آيد و ھم ارواح ھای معذب و سرگردان گذشتگان شان آرامش يابد

 

 


