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 Political سياسی

 
 ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ جنوری ٢۴

  

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
  

   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسیرد کغلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

 "ترازويشاعرب"

  قسمت دوم 

  

  رشيشــ وزخم شمهـيتجز و اقـرس ازنفـمپ

  رشيخودتعب دـکن ی مدهي دکه ی خوابانــھم

  رشي زۀ کاسمين وم وــ ازپالن شميوــ گهـچ

  شريزنجز آب  فد بایم  دارم بادشمن،نيقي

  

شکراز ستان" پورتالت ستان- آزادافغان سر"آزاد افغان واھرم ن صوصاًاز خ ان خ ھامت ش اران باش ان ني وازھمک  ج

  .دي آی مادميه ب  روانشادیناي منمي بیمرا  جان نينوشته ھا وشھامت نسر ی وقت، چهیمعروف

ه  الش نيا گرفتم درالھام ی جان معروفني معاصرما نسرخي تاررزني شی ھابه مصاحیاله  از البمن ازک  ک  وقت ن

سميدر جان ن و  قرارداردی وخارجی در چنگال کرگسان داخلوطن ه خاطر تق  یرق بع ،مي جان وطن نول وپنجال ب

   . کنمی وجدانتيولؤرفع مس  کندی از جان خارج میوجدان

رد پبرود راه د توانی بدون اعصانمرناتواني است پتوانرناي ندارد مانند پتي ساکه یکس ا حتمري به م  ی عصا ورھنم

 دي تواند که در ھرجنگ موفق باشد بای شھامت نم،کاردارده  بکنترول کي ريپ وھم حرف وسخن مردوضروراست 

   شودیمسھراب دچار  قرارداشته باشد  ورنه به سرنوشتشھامت یسالح جنگ ھم در پھلو
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ن از وطن پیندگي را به نمایلي جنگ تحمنيتنھا الھام که خبرشدم وآموختم که کجااه  من الھام گرفتم نیآر  مرستان وط

  . کندی افغانستان قلب ھروطن دوست راداغدارمۀينام تجزن  ونوشتهي تجزۀدن کلميشن. آغازکنم 

ه اناني اطمکهي وجودبا دمي د"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" ني وزپورتال مبارزه باالرا درطي شراامکان تم ک  ني داش

اوقتیئبه تنھارا  بارني نوشتم ا، گرفتمکار یستاخ سازد از گی ممي ومسقهکوتا را مرا سبک وراھ  بارمتيسا  شي پی ت

شمندان یم را دان ا  برم که م ستان"ھمکار ب ستان- آزادافغان ا" آزاد افغان شرنوشته ھ د معذرت از ی ھمراھمي درن  کنن

   .خواھمي خود میگستاخ

ستا-افغانستان آزاد" ني وزپورتال من ۀ نوشتريدرز تندزنويمحبت آمای تبصره " آزاد افغان تآن . ش اۀنوش اي وزه کوت  ب

اي جواناديه  بهرا راست کردن  میري کتاب را داشت قلم کمان پونيلي ھرسطرآن مفھوم مکه داختميھ ان    ان ا ھم ا ت ب

    . قلم کش کنمنيرو

ویمقاومت م  وی غرورانسانکيبا بلکه  غرورکاذب کي نه با حاال ه مي گ ال ک ستان آزاد" پورت ستان-فغان  "آزاد افغان

اکه ی طورھمان ام س ه تم ان انترنتتي نسبت ب ا در جھ ازه کي موفق ويکوالکترون ی ھ  من در یسرفراز، دي بودت

ا  طلبان ھردو جناحهيوطن فروشان وتجز برابر ه  مزدورھمه افتخارات بعد از شکست آنھ ق ب ن تعل الاي  ني وزپورت

  . قلم  ھستمیسپاھ کيدارد ومن 

ه برازآبيبافت زنج مانند"ترازويب" افغانستان به گفته شاعرۀي تجزاليخ  طلب هي تجزاندست وطن فروشه  است ک

   . شودیوباداران شان بافته م

تنه باشد موج اني جری وطن پرستخروشان یاي تواند تاکه دری نمدهي پوشی عملۀ جامالي افغانستان جزخۀيتجز  داش

ان می وطن پرستیاي خون دریھا دنزي بوسه برطوف ه پن ر است ک ا ازکشمکشي بھت ایئش ھ رپالن ھ ه کم  شوم  ی ک

وز بشکند سجدهچند پدره  انيراسان وخن پشتوزمي طلبان شونهيتجز شده ادهي است درعمل پتوق سھوبکنند ھن  کي ن

ه نویاليطرح خ ا  خاورانسندگاني است ک ول ودلگرمه  بن جرمن جرمتيوس ازار سایخاطر پ اتي ب   خود وی ھ

   . دھندی شان آب جلوه مۀ خودفروختندگانسيدر نظرمردم توسط نورا سراب  باداران خود

وار ش ۀ مانند تختند دشمن منطقه اکه یئ دولت ھای جاسوسی  ھنوزدر قصرھای طلبهيتجز نقشهو مفکوره  طرنج ھم

انورۀجي منتظرنتهي تجزیاصل است شطرنج بازان زدوران  خودیقلم ھای  م زدوران یم  م ه م ر است ک ند بھت  باش

د ودر پیداخل و سجده سھو کنن رار گ  ملت خودیھل ديق از ماني اومن رن امن دراهھرک ،ده امن راه را ب ارزه ني ب  مب

 ی قبلخطا ھای به ميگو ی م، دھمیخاطر وطن وملت خود مه  را بی قربانني ندارم ااش کاری کند به گذشته یھمکار

رد هيوطن از تجز، و در مبارزه به خاطر نجات  از صف دشمن جداشودکه یشرطه کارندارم بی کس م سھم بگي  وھ

هو ھستم وآرزا کنم که من تنھی وملت باشرف افغانستان خاطر نشان مسندگانيونو  ھاتيبه تمام سا دارم ک م ن ا ھ  یپ

ستان آزاد" پورتال سندگانينو ستان-افغان ه مرا" آزاد افغان ه وطن فروشان ني بکشانم واداني ب  شوم ی آورمادي را ب

ش،ارم دپورتال سندگاني که من از نویشناخت دهی خط م ان طورنانيدھن خاه ب  شان مشت کوبن ه ی است  ھم هک   ب

هني وتاجران دهدادرا  شان ی نشر نوشته ھاۀ اجازني ضد دسانيآزادنو د ب د   جرأت نوشتن ندارن ازه داده ان م اج من ھ

ستندشکل ه که ب ه نظرم اه برا  خوداتي ومحترمان ته ھ شربرسانم ونوش ان هيتجز ین نم ھردوطرف نقرا در طلب د ک

ان در ا امل ننيخودش م ش گ قل اه،ستندي جن ا  ھرگ ا ونوتيس ان سندگاني ھ ارج ش توربادارن خ ودیبدس ا ، خ  یپ

د حق  گلیدوش خود شان وبادارن شان مه  بولتؤمسبکشانند   بحثنيدرارا " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"   ه باش

  .ندارند
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ررا  "زاد افغانستانآ-افغانستان آزاد" ی ھا کوشش کنند که پاتي ساخود ه اث روش تجزسندگانينو رذالت ب  هي وطن ف

اقاعظم سيستانی، گفتمان ، ، ھای افغان جرمن تي سانکشند تا به سرنوشتبه ميان طلب  مندیب بنامه نور س  ساني وش

  . وجدان سردچارنشوندیب

  افغانستانۀ يتجززيرا  

  "جنونو  ومحالست الستيکه خ"

  ون دشمن دیا تو بکن   سھوۀسجد

ه که یئ ھاتي گذشته من ازسادرنوشته ه  آگاري غاي آگاھان ان خارجهيدرخدمت تجزھان د بی وداخلی طلب ه  قراردارن

ه گ آزاد  افغانستانتي با ساکه یخاطر شوند وبھان دیريروبرو ن ردم  نکنن ام نب تداران سایول ؛ن اتي دوس ان ی ھ  افغ

   . آنھا طرف ھستمسندگانيبودند که من با نو  خاوران درک کردهتيجرمن وسا

ستان ۀيخاطرتجزه  ازخاوران که ھمچوکوه استواربی ولی زد گفت نام از خانم فرشته بردلفوني به من تیشخص  افغان

ه ا  مقصدی نکردادي یزيزقرارداردچيعز ته ب انم فرش رفتن خ ام گ واز ن دی منيت ه   مان زن صاحب(...) ک دمشب  ی پن

   رديگب

خص ري دش هی گ دھارۀ لھجی فارسک ت در ت دی قن ونياش ا بودلف ما کج ال ش د س ت دردوص ن گف ه م ه دي ب  ک

انبايرا بھانه گرفته آب در آسن  پشتوزميونئامروزش اديزي ریم ی خراس ته ھ امجو ، ونوی ونوش رم ک  سندگاني محت

د و و م خاوران را مثال دادن دکردیدانيگفت ت ه بلن ه سر از قبرکھن دي دی خط آھنی ک شمي شکنانیم ورن ان ۀ ونق  زم

ا ومي کنی مقيتطب رراياه کباحمدش زاره ھ ه صحرا  ھ ارا ب رک ھ وبیت تی می گ والبمي فرس ه ک ارا ب   وتاجک ھ

سان  مھاجر که پدران ناخلف تان ھمیشما عرب ھا  احمدشاه مسعود وی ثانختيتاجکستان پا د وک  یقتل وغارت کردن

ه شک اه دوشم شرهي مانندش دا کرري بادوشم رما را ج د س وددن ت خ رده کثاف اه او ب  امروزم اختارتيز م ا دي س  وت

ه فرا  لي اصیپشتون وال  ومذھب  شدندنيدبه  آغشته خبرازخودي بیامروزپشتون ھا دتن ب ا صلهيفراموش کردن  یھ

   . دھندی حجر مۀ دورینيد

اني ھمسندگاني ھدف من نویبل شتونھاتي وساتي دوس اس روزعضوفعاليد کهيئ پ روز درلب د وام رچم بودن ق وپ  خل

شتو ومجاھد ني بروزدريافغانستان بزرگ ھستند وھم د اجکی ھزارگی ازبکیفارس  بودند امروز پ  ی را دامن می ت

هی است ولهيز ھدف شان از تج، کنندی گذشته را تازه میغال جنگھاز زميفدرال زنند ودرلباس دي گویوارنم  مردان  ن

   .مي طلب ھستهيکه ماتجز

 که به ميخواھياحمدشاه بابا را م  خراسان بزرک وافغانستان بزرگ زمانما نديگوي  مد از مردم پشت گشتاندنکه یتوق

ه  مشت کي دانش به شکل یھان ب شایاثر خانه جنگ کب دکل از تب ان خراسان د، شدهلي ب  ی مروزي خراسان خواھ

د ه امطالعه نکردرا  خيتاراين وجدان باختگان  یول .کشی راه بيندازند پشتون ،زميونئزير نام مبارزه عليه ش خواھند ن

  !! زمان احمدشاه باباۀ نقشکدام و ريکه کدام خراسان کب

اتي ملم تمادانندکهي را ھم نمني ا ستان پی ھ شکیاسيکرسي افغان اه را ت م نملي  دولت احمدش ود وھ دی داده ب ه  دانن  ک

ه قرارداشت وچ خراسان زمان ابومسلم در کدام حدود داربع روزن ه دست شد وام ه دست ب د  مرتب  .مملکت است چن

ام افتخارات ایراني ای ھاستيونئمانند ش روز را  راني تم ه ادي اطرانيب د ونمد یم  موجود ارتب ام یھن ه تم د ک  دانن

د ی چپ وراست مرنديگي میراني ای باشد از کتاب ھایم نامه در افغانستان موجوده به گفته شاھمي قدرانيمراکزا  کنن

   . کنندینام خود نشر مه  رابگراني دهشتنو و
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ا، پشتون ھادنمان آن زمان ی بابا ورھبران خراساناحمدشاه ا، ھزاره ھ ا و از بک ھ ستان   امروزی تاجک ھ را افغان

  .ند خود نساخته بودیاسي ساتي حۀمااد و ی زندگی براهالش

شته شدن شصتیراني سبب وبلکا ی رھبران شما پشتونھا، ھزاره ھا، تاجک ھا ترک ھا در جنگ ھاايآ   و وسبب ک

رانس حرف اول نزد؟نکردند مي پوست گاوتقسکي نشدند وگناهيچھار ھزارانسان ب  دنعوض ملت افغانستان در ھرکنف

شدندوبازب اھم ن ت بيخاطرفره صدابارسگ وفقرب ازمل روپ س ستان گ دغنی افغان دزی نکردن انی ، احدی احم   افغ

رداد؟؟دنيندرا  سي وانگلکايند وسناتوران امر نرفتادلزي خلشي به پلي، زاخیملت ما ف ل ش  آن روز خودرا ی جانب مقب

اچگ،دندي ندیئ وبا سناتوران امرکادالمان نرساندن به دن صالح ،ی افغان جرمن از دست پ تم ايض  آم ق، ودوس  ، محق

  ؟؟ جرمن پاغنده نزدند افغانتيمقابل دوغ سا  خراسانتي ساسندگانينو ندادند وارباشي خود ھوشتيدر المان در سا

 شود ی موش مخ سوراکيداخل  در مسعود  برادراحمدشاهکي سوزد چرا ی دل رھبران شما به ملت افغانستان ماگر

ش خوش  دوستم ومحقق مانند باشه؟؟راخوگرسي در دءايش ضديگروبرادر تفاده منين اق اس اه دری از نف د گ  کي کنن

  ؟؟پرندي ماستي سگري گاه در شاخ داستيشاخ س

زدوره به شما برا رذالت   بازاریلي وخلميفھ ،یکرز ام طالب م رم میطلب هيتجز و ن قی گ ران خل د رھب رچم - کن  پ

دياگربگو رزن ب وحکومت ک د وطال ه مجاھ فی روی ک ددي ماراس اھر ، کردن ر ظ ت اگ ديببرا  مل دن ه درب  وندان  نيک

اطران تجز رهيق ب ام ز  طل ای وز مغ رچم  ھ ق وپ ااز متفکرخل شتون ھ زپ ان، ھ ا، تاجک ا اره ھ رک ھ زب یوت  ح

بیطرفداره  کابل بی در جنگ ھاکه ی خلق است ھمان طورکيدموکرات سعود گل د  م ان سنيال مارا باستي تنب ه  ش

د شي پیسرتان بسته کردند شمارا درخم محراب وطن فروش ا ت  وضویب و کردن ما ااستي سمميب ه عقب ش ستاده ي ب

ما ی تا آمدن استعمارثانا تنھمي مارشال فھی سگ جنگدانيدر م را اشم ن فرارکردنددشدند در وقت سالم دوردا   که ش

ا  شاه شجاع گري ودیئکاي شاه شجاع امرني بفرق دي وندانستديقبال کردت ازآنھا اسیبا کرز ودهھ ا ،نب اه شجاع ھ  آن ش

اه نيخودبودندا تنھا با باداران د سگ سوزن خور گ اي مانن اکج اه ج اهي دی گ اس گرگ ان افکي در لب اه  غ باشھامت گ

ادارن امر  گا ه،ی اس آی خودآۀسابقدار بای گاه درپاراني ای گاه در پا،مزدورسرسپرده ا ب ايب اتویئک  و  خودیئ ، ون

  .ندي چیشقاب دوردسترخوان مب خود یسيبا باداران  انگل گاه

اکه دي کنی انکار منيشما از ا ره ھ اک ی دوستم از مھ ق کي خادحکومت حزب دموکراتخطرن ود خل ا گلب ؟ب م ب  ھ

د ر اوتربنيال سعود مگ م بام ت ھ ود ونهي رف ور روس نب ک خ ما فکرم؟ستي ونم ستان دي کنی ش ت افغان ه مل  ک

انندي بی م؛مشت نھاآ ودي ھستدرفش ستندشماي خرنهک یدرحال؟ خداناخواسته خرھستند  یئ که مشت دربرابردرفش توان

ه ستي نفرحاضرنکي یري سگان زنجرشماي غدي بافی ماستي شپش پُر سیروز مور کنندوشما ھیسکوت م، ندارد  ک

دديئأجوت را  سرآخوری ، خران جنگیدولت کابل ، طالب فرار اد. کن ن را  جھ ردم شکم گرس ه جنت ۀم ستان ک  افغان

 واريعراب مرتجع افتخارشگستن دا ،ناتو  وسيانگل  ،کايامرمگر خلق کرد کي دربرابرحزب دموکراتدي دیخواب م

  .را می کنند نيبرل

ستدي بودی اس آی آدگلي حمشيري بروزيد روز خبرنگارھ ابرودگروال روزيد دي ام شاوربوت ب  وسفي درباالحصارپ

 نوشتم درپاکستان به یلي شعررا که من در برابر استاد خلني مگر اديرھستيکب  امروزقھرمان مجاھددي کردیپاک مرا 

  .ديشما فراموش کرد زندان رفتم

رد استاد  زدی آن روز استاد مدي زنی شما امروز مکه یئ حرفھانيا دان خالص ک ا روز و مرا از زن ه یگفت ت ه ک  ب

  ! بگوی را جھاد افغانیئکايمن جھاد امر  توھم مثلیعني ی بازارنداریحرف نزنروزنرخ 
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 گذاشت ودرخاک ی میبرمزارشما تف دان  کردیم سهي بود شعرمن را امروز با شعر خود مقای استاد زنده مهکاشک

هینيخاطر خوشبه ب  قبرخودۀ اجازیرعماتاس شما داشت وص  ک ای نمتيب رد اگر اوالد ھ رد می ک تاد م د ی اس  بودن

ه داشت نرتي غیارخان که کمف دادند خان عبدالغیقال متاز پاکستان انرا قبراستاد   بودندیمزدور شما نم  گذاشت ک

هیم نبود ول شد شریور دفن مھنام مھاجردراله درخاک استعماردفن شوداگر استاد ب ان"دستور   دفن او ب  شرم "یرب

ه ی ھمان طور. به ملت ماستیخيتار ددي سک ال ال ان ني جم ن ح در صافغ ون دف دنه پوھنت دام دي امگردي ه ک  است ک

ه ضیاشعار دياي کار بی روه خوایحکومت آزاد ه ب دلحقءاي ک ته از د ني ومجاھ روش نوش د وانيوطن ف اک کن ش پ

زدوریلي استاد خلی ازاوالد ھاکه یخاطره  درگلبھاردفن کندبیونريرا درپوھنتون البوی وجسد  هی جز م انواد  ب  ۀخ

  . شودی ساخته نمیزي چميھمسعود وف

ا ی ھاندنوشتهي بی افغانستان آزاد الزم متي سر شعر تبصره نکردم اگرسامن صره کشکي مرا ھم به نقد ب  ی مدهي تب

  تواند

  ستي كی خاك تر بخون شده ماتم سرانيا

  ستي كینواي پر شكسته، دل بغنمريو

   تا بفلك رفت روز و شبادخلقيفر

  ستي كی نگفت كه آنجا سراكباركسي

  ري سر به بزم غی كه كششرابھا گلگون

  .ستي كی وطن فروش بگو خونبھایا ھان

  یلي خلاستاد

  

  

  

   ماستی لگد مال و خسته سراآنخاک

   ماستیقفس نوادر پر شکسته آوازمرغ

  شب و روز  ستي کادي که فردي خدا نشنگرآن

   ماستی به خار گفت که آنجا، جاپا ۀھرآبل

  ري غاري در دندنزي رھبر ما شراب منامه ب دزدان

   ماستی خون رگھانيا م،ي تو گوبگوش استاد

   خلق و پرچم و مزدو روس ھاست مقصدتوست

   اس ھاستی آۀ خود فروختی رھبر جھادمن مقصد

  ی عثمان ھستی موسديس

  

  کردمی موجود است من ازآنجا کاپاناي آرۀنام در دانشتي ھردوب


