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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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 Martyrs جانبازان

 
 سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١٢ اپريل ٢۵

  

   نکردهوفات  عين علی بنياد!آری
  

  عين علی  بنياد نمرده ليک زدنيارفته است

  آن که نامش به نکوئی ببرندکی مرده است

  »رازوشاعربيت«

 

فتاد گرچه ھرسه نويسنده ا» بنياد«بازکردم نظرم به نام عين علیرا " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" وزين پورتال

خاطريکه يک دوساعت ه به من دارند ولی برا وحيثيت استاد  دوستم  می باشندای که برای پورتال می نويسند، 

 "بنياد"يعنی  »شيرمردآزادی«ای استادان قلم رادرقسمت طرف اوروپا دارم فرصت نشدکه نوشته ھه بعدپروازب

    .اضافه کنمخوديد أئتبا رينی آن نوشته ھايشب بخوانم وآن نوشته ھاراپُرنمک  ترسازم ويا

ه  که بیوافغانستان پيداکرده می توانم يانمی توانم ولی منحيث يک فردافغان فرصت نوشته رادراروپا با خودگفتم آيا

 دلم می ولی دامن انسان وانسانيت رھا نکرد کنجه وتوھين وتحقيرشدغانيت سالھا در زندان شاه شيت وافخاطرانسان

   .، ياد نمايمازبرخوردھای تندی که بامن داشتحتا بنويسم  خواھدزياد

  .بودو آزادی انسان دربند انسانيت ، انسان، بنياد آزادی» بنياد«

، موريت داشتمأن درتخاردرمربوطات وزارت  واستره محکمه مم ياد دارم با ديگررھبران شعله درزندان بوده ب

ه مقاالت آن درجريده افغان ملت ب  نبوده ئی که شعل کابل آمدم چون انجينرعثمان روان شاد يک وقتیه بوقتی 

ديدن  ازھمان جاآغازيافته بودبا وی دوستی من ، بامن وموالنا فيضانی روان شاد درزندان بودو نشرمی رسيد 

  .خود دانسته به آنجا می رفتم وجدانی ۀوظيفرا عثمان انجينر

که داخل زندان می  وقتی قبل ازانجينرعثمان می شناختم  وھم معمول بودرا » بنياد«عين علی  روان شادگرچه من 

شمول ه  فيلسوفی بزھمه موھای درا. شديم باھمه دوستان احوال پرسی می کرديم وھمه مارامی شناختند وماآنھارا

می ديدن شان ه که ب دان وبشاش ازکسانین خۀ لشم وچھر، داشتند باموی ھای شانه کرده»بنياد«عين علی   شادروان

  . اسقبال می کردندرفتند،
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بلد بودم را من ھم عادت ھای عين علی بنياد  ش بامن خيلی سردبودرا ديدم روبط» بنياد«عين علی وقتی اين بار

  .برانگختسردی روابط  آن کاوی مراجنيه من آن قدرتاثيرنکرد ولی حس کحسررو

 بالباس سراپای سياه زيب خاص خودرا داشت غسل هقد کوتاو آن با موی ھای دراز. انجينرعثمان درتشناب بود

  .طنزگونه داشتو شوخی ھای نمکی .دب بوداخودرا زده بودآمد اومرد با

 .برخوردسردداشت» بنياد« عين علی  بلی ھمه لطف ونوازش کردندتنھا داکترصاحب: گفتم؟ديدیراگفت دوستان 

اودردست خوددوسيه داشت وچند ورق نوشته باکاربن پيپرازدوسيه کشيد اول کاربن پيپرھاراازبين اوراق بيرون 

کردھمه راشماره زدوبه من دادمن لوله کردم ودجيب خودگذاشتم خداشاھد است که درھمان لحظه باخودگفتم که سبب 

   .اوراق باشدولی باخودمی گفتم که به من چه ارتباط خواھدداشتناراحتی عين علی بنيادھمين 

وديگران ديدند که احترام من به ھمه دوستان يکسان » بنياد«ولی  از زندان دوستان برآمدند صف بندی ھا زياد شد

  :کرده گفتبا من شوخی  روزی »بنياد «.است

باطات ه خاطرارتانجينرعثمان بود ب ديگ من و چون روان شادمجيد کلکانی دوست نز.واراررا کشيدیه گقواره چ 

  :گفتمھم من ، ما اين شوخی رامی نمود

  .را به من نشان دھيددآن ي دنبال يک فيدل می گردم خواب ديدم که شمامی توان

را ھم در خود ديگر اگر زنده بودم خاطرات . ديگرمن ھيچ وقتی اورا دربرابرخودسرد وبی مھرنديدم، خنديديمھردو

  .خواھم کردشته نوزمينه 

 


