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 Political  سياسی

  
  ھستی عثمان موسید سي
 ٢٠١٥ دسمبر ٠٨

  

  "اکبر اسماعيل"
 بود سياست ھرخوان خوب چين شقاب ب،نبود چندبعدی شخصيت

  
  گرنخواھی

  درھردست

 چاقوشوی

 مرگ بعد يا

 شوی پرقو چو درتاريخ

  استوار باعزم

 گران ھچوکوه

 ترا تانگويند

 ھرخان باشی قابچی

 وبيترازو وزن شاعربی

 را او که" اکبر اسماعيل"ه ب نزديک شباھت من مريضی اين تنھا برم می رنج آکسيجن کمبود از" اکبر اسماعيل "مانند

 اوسرھرخوان نداشتم من تنھا نه داشت" اکبر اسماعيل "ياده زند که سياسی مريضی ولی دارد شناختم می جوانی از

 .چيد تملق بشقاب مندان قدرت دسترخوانر ودو  کرد لفاظی سياست

 نکرد يخ دلش زد جانانهۀ وبوس نمود پيش لب پرچم و خلق رکاب در و نکرد دريغ ھمرزمانش خون ازفروختن حتی

 .آمد  برازآب گليمش ھم درآنجا و کرد شانه به دوستم چپن

 امريکا سفارت به نامه کهی وقت بازکند دربارامپرياليستدر  پای جای مانند فچگرب تا نوشت فيرامريکاس به ه اینام

 سياست آب ريختنز ا بودند شناخته بھتر را او جوان نسل آن بدتراز و منطقه ارتجاع امريکا تنھا نه ديربود نوشت

 .کردند می اوخودداری درآسياب

 داد سرمی ندامت آه. زد می ورق خود دل در را خود ۀگذشت سياسی اعمال برد می جرن نفسیه ازکوتا تنھا نه درآخرعمر

  .بود سراشده وياوه یئدرآخرعمرماليخوليا ھمسنگرانش ۀگفت به ساخت انبارمی را ھا گذشته دلش درآرشيف و
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 نگذارند و گيرندب پند او وازمرگ باشد شده وساما سفزا تسليمی اوسرمشق مرگ بعد کند اوخداۀ گذشت سياسی ھای روش

 .بسازنداکبر ماننداسماعيل گوی بلی آقا آنان از و راببندند شان پای سياست آخور ھر سر

 مرده و نام نيک زنده ما زمين سر اند گفته گرچه شود نمی کند مردم ذھن و ميرد نمی تاريخ ولی ميرند می مدار سياست

 .است من مدعای اين یياگو وتاريخ دارد بدنام ومرده نام نيک دهزن ما سرزمين نيستم عقيده اين به من ولی ندارند نام بد

 مردم موشافر شان جنايات طالب و مجاھد بيشرم ۀمرد رھبران خلق دموکراتيک حزب ۀمرد رھبران که طوری ھمان

 شاعر قول به و شود ونمی مانشده

 آشتی ُبود کی را هــکشت پدر    کاشتی کين وتخم پدرگشتی

 از مسعود احمدشاه مانند پيداشود وجدانی بی رخؤرمگا شود نمی وکند نيست کند تاريخ ۀحافظ که جاست دراين یئزيبا

 شودی رو سياه تا بازکنند ھا را باختھ شرف و خاين نويس تاريخ مشت رسيد می فرا روزی کند سازی قھرمان نيخاين

 گران وحمايه ديگرخاينين به ناشدنی پندفراموش کارمل ببرک و مزاری جسدعلی کشيدن است اميد باشد دراوغش کهھر 

 .باشد شده نابکارشان

 زنده را نامش توانند می نگھدارند زندها ر او باشند خواسته وتبليغ قلم با مرگ بعد خايننۀ حافظ بی دوستان اگر و

 می را خود بينی ندباش داشته وجدان"سمندر باقی" وجدانی بی قدره ب اگر بگذرد نام آن ازپھلوی ھرکی ولی نگھدارند

 گذرند می باشتاب خاين نام وازپھلوی بندت

" سمندر باقی "و درسفزا" اکبر اسماعيل "تواند می شده افغانی ۀدرجامع" اکبر اسماعيل" مثال بھترين"سمندر باقی"

را " سمندر باقی" بدبختانه درکنارخودنداريمرا"اکبر اسماعيل"اگر بودند هسک يک روی درسياست ھردو دراخگراين

 دھن و کشک کله سياست ۀازھردريچ و کند امروزتعقيب درسياست را" اکبر اسماعيل "سياسی یمش خط که داريم ھنوز

 .کند می کجی

 تا بنويسد چيزی خود وھويت خود نامه وب کند بلند درباری از سر ليسی اگرکاسه نيست حوصله ولی زياداست گفتنی

 زد خواھم پاغنده  آنھاوغد مقابل کند دفاع قامت ھم دوشخصيت ازاين

ۀ درواز فقيرھر من نويسم نمی چيزی مستعارنويس جواب به کشيد راخواھم ناشرنويسنده تنبان مستعاربنويسد نام اگربه

 ھمان کند می مستعارپنھان زيرنام را خود اصلی ھويت باخته شرف که ھمين بزنم ديدو ھرسگ بردھن که نيستم قلم

  کند رانمی گفتن جواب ايجاب است اوکافی به وجدانش ۀکنجش

 زنده ابد تا کنند فکرمی گيرند پندنمی یئھرجا مداران سياست ولی گفته زيبا خوب چه چين فقيد رھبر ،دونتسه مائو

 .رقصند می باخته وشرف خودفروخته رانامد سياست وسرنای لھزيرھرد به بيشرمانه دارند گو آقابلی ھستند

 اند گرفته فاصله ازمردم که کسانی بلی.  سبکترازپرقواستی ديگر گروم تای یازکو سنگين تر  يکی مرگ: مائوگفت

 .پرقواست رھبرفقيدچين ۀگفت به آنھا مرگ وقراردارند گرفتهقرار موامپرياليس ارتجاع درخدمت و

 ساما و فزادرس تنھا نه، عکس آن باشند می ونیيھاميل توده ئيدأت مورد ھستندکه کسانی وساما سفزا بين در نماند ناگفته

 شرف چوری موامپرياليس ارتجاع گرنگ برسرکتابکه " سيماسمر" مانند  ھستنداشخاصی ھمھا  سازمان ديگر دربلکه 

 ندارند افشگری تأوجر زنند می باختگی

  

 

 


