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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  
  سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١۵ می ١۴

  

 دچارشده؟ی جا  ھای دسته جمعی وطن من به کمبود گورآيا
  ه داردسود؟خاينين درگير شدن چ توبگوبا     خـامه پرداز ھستی را عدم کردنـد وانمود

  نبود بازمرا مجبورنسازتابگويم رازبود و     باخبرخاين برکريم بھا بار، بارگفتی درود

  واصف مغربی

آری شھرھای ما شھرھای خربوزه شده نظربه داستانھای فلکلوری سرزمين کھن آريانا اولين باربارداستان شھرخربوزه 

ه بازارگمرک قبرستانھا چاق وچاق ترمی شود مقصرش کيست ؟ دربلخ باستان اتفاق افتاد که شھرنه درداشت ونه درواز

خاينين  خودرابه خاطرچاق شدنگاھانه سھم آمليت ھای افغانستان درصف ھای خاينين صادق وآگاھانه وغيرصادقانه ونا

 مليت ھای گوسفندی ولی مغز وارونه نشان می دھد ينه چھره ھای اصلی رائآ غبارآلودمی بينندکه اين ۀينئدريک آ

 عارفانه می زنند ازدوست تجاھلبه  را يا می ترسند ياخود توانندی سالھاست نم را بد افغانستان تشخيص خوب و

  !ونه زمامداران ورھبران خاين شان ودشمن تعريف درست وروشن نه خود دارند

 دالر، ونھايميلسرقت  با  خودۀخانواد شاه بدون محکمه وبازرسی زمان زمامداری اش بايک سازش قبلی خانوادگی با

مديترانه سکونت ۀ رياجناس قيمتی انتيک وسنگھای قيمتی ساحل نشين ھوای گوارای شبه جزيره درجنوب اروپا بين بح

 عموھا وبه يک ملت واحدتبديل گردنددرقسمت جنايت پدر، روزی مليت ھای افغانستان ھوشيارنشوند تا اختيارکرد

  .ت کردچ کاکه ھای قديم کابل جان به ۀبه گفت م شودوپسران دکتاتورروزی دريک دادگاه عدالت محک

ۀ يک خصي اين ماه وحشت رابا ياران دوخصيه و در )چنگاش(پنجل به گفته ھموطنان مليت پشتون ٢۶در دوسردارداو

  .باتبانی با دولت روسی آن زمان دست به کودتا زد خود

باگرگان )  روسۀمزدوران سرسپرد(اش بی خبرازچاق شدن سگان گله  )وودپسرعموی شاهاسردارمحمدد(چوپان 

  .پرچه ساختند توته و دريدندرا مردمان گوسفندی افغانستان  روسی بی شرمانه وبا افتخاريکجاشدند

 ۀدی بايک تبانی برپسماندو داوۀباسگان گل جوی موقع شناسی بودند و که درجست )مجاھدوطالب(سگان وگرگان ديگر

  .مله ورشدندحيت ھای گوسفندی افغانستان بی درنگ  الود سگان روسی براستخوانھای ملاکخ

ناموس مليت  بر  تجاوزد،بريدن سر برمغزگوسفندی افغانستان ميخ گوبيدند، گرگان به جان ھم افتادند ای جنگی وھسگ 

خوان وکوشت مليت تازخوردن اس کند دندان تيزمی )طالب(گرگان دم بريده را زنده به گورساختند، ھای گوسفندی کردند

برای مست که  بھانه را پاشيد )ش( )امريکا( حتی درنمک دان ولی نعمت خود شود طلب وديوانه میه ای گوسفندجاھ

  .وانه بروکه مست آمديپالن  قبلی درميان بودمھيا ساختندکه بگويد د
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   شاعرمجبورشدکه بگويدمسرانجا

  ی امسال به وطن منئبھارنيا

  قمری تا نگردی طوق اسيرحلقۀ

  زيردرخت دورازسايۀ ديوار

  مثل پار

   پيرھن بر

  قامت موزون عريان 

  باغ وچمن نشوی

   ھستی ازمگربيخبر

  پندک وگل وبرگ

   که سالھاست چشيده از

  ترازديواردوزخ باالآتشی 

  گوشمالی داده ارغوان زار

  کوه خواجه صفارا

  به جای گل 

  شيدهکدودش درھواگل 

  هش باغبان پيرکنده به زانونشستدرخاکستر

  دست دارد درير وززدانه ھای سنجدتسبح تآ

  شھرشھرخربوزه گشته 

   قبرستانۀموردروازأپاليزبان م

  قانون به پشت پا زده

  گيرد مرده پولی بی ھراس می

 ازآتش دوزخ شراره گرفته 

  دھد ُباسربلند گوشمالی می

  حتی خارمغيالن را

  کشد ش گل میدرھوادود

   ھرنقاشکلکتاجای 

  خجل سازد 

  ختهتازمين سو

  یئدرگوش خاکسترالال

  ش خواندُ خون پرطفلارۀگھوی مادررادرباال

   غبارآلودفقرئينۀمادررادرآۀ وچھر

  درحال تن فروشی به خاطريک لقمه نان

  برطفل معيوب سوسايت بم که پدرازدست داده

  باغی که درآتش می سوزد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  خواھدنه بلبل نه بھار نه گل می

  که  وقتی

   وبيشترازجان آدمگورکن قيمت مزد

  بيشتر مزد کفن دوزان ز

  نوک تيزک بيل وکلن دبگيرنتا

  مردۀ خانه به خانه را

  نيست توان بردن

  برقبرستان

  ودادن مرده پولی

  کند لمس می جسد،مادرپيرکور

  کند ش رارنگين میخون گرم دست

  گويد درگريه می

  سيايه راھيچ ارتباطی نيست باخورشيد

  را کس دوشيد نديدی که نرگاو

  بوسيد شده راروی مسخ  ويا

  زند ی که ماھی درآن تيمم میئدريا

  ش خروشيدکی ديده که موج

  ھرکی ديده که خاين درنمکدان

  آيديا و !)پيکار(نام ه ب

  پاشيد)ش( وبی ھراسغبی دري

  که خودکشی کند عوض اين

  ازبی غيرتی خم به ابرونياورد

  ی ئبادنجان بی حيابه عوض می مستی 

  درخم فکری اش ترشيد

زنده ياد  ۀًخصوصا ازخانواد  وطن فروشان سخن برزبان قلم آوردم  وازجنايت تسلمی ھای خادۀازجنايت ھم

ضخيم درقسمت  که آقای کبيرتوخی چھارجلد خاطریه  ب.نوشته نکردمی چيز زندانيان جاسوس ساما مجيدکلکانی و

جامله و خاک بر چشم خواننده مبدون ، حواث درزندان پلچرخی بود شاھد که خودی معتبر اسناد زندانيان پلچرخی با

قلم کشی ، فکری شده می تواندنکوشه ازتاريخ مبارزات روشيک بلکه  نه تنھا خاطرات ئی که نوشته ھانگاشت،  زدن،

 و دلير  وھم آقای موسوی مبارز!، قلمش پرتوان باددرحال نشراست ھای محترم کبيرتوخی درسايت افغانستان آزاد

 یکلکانی حرف بعد از زندانی شدن مجيد زندگی و  رھبری ساما درأتدرھي ھا  که بعدۀ جاويد جريان شعلۀشناخته شد

حيث شاھدعينی باداليل ، قراين ه  يک قسمت تاريخ ساما را ب»شب نامه نويسجواب «به تحت عنوان برای گفتن داشت، 

کست ساما توسط اعضای معتبرترين تاريخ مبارزاتی وتاريخ تسليمی وش  که از، موثق نوشت با اسناد شواھد و ،

است مرا به بزدلی   اميد.  است نوشته شده»آزادافغانستان- افغانستان آزاد« وزين  پورتال ساما درۀخودفرخت

نکرده ام  جه وقلم يادھباصراحت ل دازجنايتکاران ووطن فروشان وازواقعيات دردنک ساما وسازشکاری محکوم نسازی
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ن وتاريخ نويسان قرارنگرفته باشم واگرکسی درخانه است يک حرف بس اميداست موردانتقاد کنجکاوان تاريخ خوا

  .است

  

 

 


