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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
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 Human rights بشر حقوق

  
  سيدموسی عثمان ھستی

٠٣.٠٨.٠٩  
   

  
  سيدموسی عثمان ھستی مارک تواين افغان

  
  ملت را کشتی وخودرا بی خدا گفتــــی
  به آغوش نرم امپرياليست ھابازخفـتی

  ون ملت نميگيرد دامنت روزیمگرخــ
  که بی پرسان و بی عدل از وطن رفتی

  
  يهغنی زنبورافتخاربه مستنطقين اول

  حکومت داوود می کرد
  

يم دھۀ  اريخ سه ون ه من ت ردم ک از روزيکه من آگھی به مديا فرستادم ودرالبالی آگھی ازوطن پرستان خواھش ک
سم می ،آخرافغانستان اگر پيری ومرگ به من مجال دھد اه  ؛ نوي ه ھرگ اد آور شدم ک ضروي ين روطن پرستان ومت

ه  يم دھ ه ون ن س وداي ان ت أجرخ ا امک ودرا ب وي ای خ ی ھ د گفتن تن را ندارن تندرایگف ن بفرس ت . م  آدرس وھوي
ه مسؤوشھرت شان نزدمن محفوظ است  زبين ملمن آن نوشته را ب دياو چشم تي زبين مي ه چشم تي  توليت خود ب

  .است وتصرف با در نظر داشت وجدان سالم می رسانم افغانستان بدون کم وک
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را بیوطن پرستو ھموطن شريف  ه م ه در آخر ه  اين نوشته را به من ايمل کرد ک داخت ک نم ان وليس وط اد يک پ ي
  . من آشنايی قبلی داشتافغان خود زندگی می کرد وباعمر کور شده بود ودرپاکستان مانند ديگر برادران 

ه ان به ديدن مادرم رفتم درکوچه ایاکست از کانادا به پ ه گرفت ه کراي  که مادرم زندگی می کردآصف پريان ھم خانه ب
ه جدی کشيداو رفتم درميان شوخی ھايی که بين من وویديدن ه بود ب دا   رخ داد سخن ب ی خ ه ب واز استعمال کلم

  خيلی ناراحت شدنسبت خود 
دا:آصف جان به من گفت  ی خ ه ب سمت  آقا، پير جان اين کلم ان خود در ق ان ھموطن ار از زب ا ب شتر از ھزارھ را بي

وليس ر پ ا اکث ه شما ب  خودشنيده ام ناراحت نشدم ولی امروزکه از زبان شمابا شوخی شنيدم ناراحت به اين استم ک
ای ستان بھ ه وه  افغان تره محکم ه ، اس امور وزارت عدلي تيد څصفت م اری داش ات ھمک ز ووالي ارنوالی در مرک

ر  دان وبی وچدان را بھتر از من می شناسيد تنھا از بی خدايی من خبر داريدپوليس با وج دايی ديگران خب ی خ از ب
ی خجنايت کار به من اين نو زد  بی خدا نبودم ونيستم قاتل، دنداريد؟ من د حاال من از ب اد ام را دادن دايی پوليسی ي

  . بی خدايی خود افتخارکرديحت کردم او به اورا نصوقتی. می کنم
  : گفت ه کردهستاديدرپل باغ عمومی پياده می رفتم غنی زنبورموترخود را ا: پريان گفت

وتر مفشن خود  او بی خدا ترا خدا زده که در اين پيری مانندسگ دی دو" ه م در کوچه وبازار پياده ميگردی مرا ب
اده کنه که آئينه ھای سياه تاريک داشت باال کرد ھر چه کردم که مرا ب ر خود خانه من پي ه دفت را ب شد م د حاضر ن ي

  : گفت هالسی ريخت با ھم خورديم در البالی صحبت خود با مشت محکم به گوشۀ ميزخود کوبيديبرد وچند گ
  .ستمی خدا ھ من بً افغانستان ناحق آصف بی خدا گفتند اصالمردمترا 

ا  زير ، حزب دموکراتيک خلق را خواستمخالف انقالبی يکشاگرد بی خدايان اين   د اورا رھ مشت ولگد گرفت بع
   گفتهطرف من کرده کرد ورخ خودرا ب

ر لکدومشت  من ازشاگردان مامورين پوليس بی خدايانی استم که در اول حکومت سردار داوودھزارھا انسان را زي
  "؟ستیيم تو چه بی خدا ھخود خورد ساختند وبا قلم توانای خود بدون جرم وگناه به پای دارکشاندند بچ

نم در به ين را ديدم آن صحبت با آقای پريان ئکه اين اسناد پا وقتي ان غم خودرا قسمت ک يادم آمدخواستم با ھموطن
ور ب ھائيخواھم بردآينده نام از پوليس ی زنب م وجنايت ووطن فروشی سر آنه  که غن اخاطر ظل رد ھ ار می ک  افتخ

  .وآنھارا بی خدايان واقعی می دانست 
اد ق خ يس تحقي ور رئ ی زنب ای حزب دموکرابودغن ول ھ ا وغ ست ھ ر خادي د ديگ ان مانن ه در الم ق  در  ک تيک خل

  . است کمتر کس باشد که غنی زنبور را نشناسد که رئيس تحقيق خاد بوده. زندگی می کندآغوش پرمھرآمپرياليسم
 

  شھيد محمد علی،
 گفتند! از تبار آنانی که به ظلم واستبداد، نـه 

  
 محمد علی در زندان
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  " تحقيق"  اوراق ١٢٠ از ص ٢سند 

  متن قلمی
    
  ؟.ضويت ميپرداختيد ماھوار مبلغ چنــد افغانی حق العکه لطفا ً واضح سازيد  : ١السؤ

   
  . نميگويم :جواب 

    
  ی قايل نميشويد؟سبب چيست که شما بـه راستگوي : ٢لاسؤ
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  نـــــــــه: در مقابل شما فقط يک جواب : اب جو 
 

  . واضح سازيد  درمقابل يا درمقابل رفقايم :٣ال سؤ
    

  . در مقابل ھمۀ شما :جواب
    
نفر سازمانی ھيچگاه دروغ نميگويد شما که حاال دروغ گويی مينمائيد واضح *   . . . :۴ال سؤ

  . سازيد
   

  .اين دروغ نيست : جواب
   
   
   

و پاسخ ھای شھيد " مستنطق"ه را درباال ديديم، دربرگيرندۀ اندکی از پرسش ھای  آنچ-تذکر
ستان "محمد علی" ردم افغان     .است)  خورشيدی١٣۶٠( مسؤول نشرات سازمان آزاديبخش م

، " استنطاق " ۀی که در اختيار اشخاص قرار دارند، و از نحوآرزو ميرود مدارک جدا افتاده ا
ز شکنجه وآزارشخصيت ھا وا عضای احزاب، سازمان ھا و گروه ھای ديگری حکايت دردانگي

    .وعبرت دھنده دارند، درمجلدھای ويژه فراھم آيند
   

  .ال مستنطق در اثرخراشيدگی صفحه خوانده نشد کلمه ويا کلماتی از سؤ-*
 
 


