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  سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١٣ نومبر ١٢
  

  .دفاع از مجيد، دفاع از مبارزه است
 مرد آن  بنازم سنگر گلگون 

 نه ناليده ازرنج وسختی ودرد

 ردـاو گ بلند گشته زسم اسپ 

 اريخ رنگ اوزردـگرديده بتن

  !محترم ميرويس ودان محمودی

آن قلم بدستان يکی ازنوشته ھمسنگران قلمی خودراکه شماھم مگر  ،ندارم  رانتوان نوشتخود که  عزيزم باوجودی

  که درسنگر دفاع ازوطن ومردم،ھمسنگران قلم اگرنمی توانم به پای شما.  و از آن قوت قلب می گيرممی خوانم، ھستيد

خون که » مائويست«ھای به اصطالح  مارکسيست نما اينی آنھائ وسگان انجوھابی دفاع افغانستان دربرابرامپرياليست

 ھا وايرانيه بين افغانھاکه درجامع را  شماوطن پرستان بی ترس که به نام وشھرت خودۀبه تائيدخام ،ملت مارامی چوشند

 وخاينان را دوارا  که دردملت افغانستان یاسناد ارائۀ آن بام کوشيد به نوبۀ خود خواھمن ھم ، برسم؛ شناخته شده ايد

 .، سھم خود را ادا نمايمافشانمايد

 خودرا درتاريخ وطن طوالنی سازم وقلم ناتوان هآری کوشش می کنم که زيادوفراوان بنويسم وبااين نوشته ھاعمرکوتا

 قلم دردستم بی خودمی .ناتوان جسمی ھستم ه مريض وافسوس ک. من درخدمت وطن وانقالبی ھای وطن قرارداشته باشد

رخ  ستارقلم ونوشته می سپرم که الماس قلم مرااباانگشتان ناتوان وعليل چندسطری می نويسم وبه دست توانای وير. تپد

 .وصيقل دھد

ستم خالق دو و ھمکارانش سخت احترام دارم ودرپھلوی احترام من واستاد و  استادمن است من به او»موسوی«استاد

 رادرتيلفون بايک ديگرازاستاد ه ھرداريم وبارھا اين گل»موسوی« ازاستاده يک گل،قلم وطنزنويس ادبی دادپغمانی استاد

 .يمه ا کرد»موسوی«

 افراد رابرسينه می زنند سنگ شعله وساماو  شدند ی وساماجدا رھائواز يکه ازشعله جاويدئاين قدرمی دانم که گروپ ھا

 که جاسوس انجوھا ن دربين انقالبيون به خاطریقدرت ونيروی خاينا. ت دربين شان کمترديده می شودوطن پرس سالم و

انجوبازان جاسوس  توسط دالر باشد باآنھاھم ی ، اگرانقالبی ھائوغرب استفاده می کنند از دالرھای سرشارامريکا. ھستد

 .ه رانده وبدنام می شونديوخاين به حاش

 دفاع می کند» قيوم رھبر«زنده ياد  وطن ماۀشناخته شد دانشمند و  واستاد»مجيد کلکانی«ديا ه اززند»موسوی«اگراستاد

دوستی شخصی  نبودم و من که يک روزدرساما.  می نمايد»موسوی«اين اخالق نمايندگی ازشجاعت ومردانگی استاد 
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و اين را از ھيچ . وجدانی خودمی دانم ۀدفاع کردن ازآن دومردانقالبی راوظيف م داشتياده دردوران مدرسه بااين دوزند

کسی ھم پنھان نمی کنم و بار ھا گفته و نوشته ام، آنھائی که دم از رفاقت با مجيد و رھبر می زدند و يا زمانی عضو 

پاپيش بگذارند، در غير آن با » رھبر«و » مجيد«آنھا را زمانی انسانھای با شرفی می دانم که به دفاع از ساما بودند، 

 زيرا نه تنھا امروز بلکه در اين دوران، .شان انسانھای شرفباخته ای ھستند که ننگ تاريخ را با خود خواھند بردسکوت 

 .دفاع از مجيد و رھبر دفاع از مبارزه است

که ھمان سامائی ھا، به ديگر رابطه ندارد، بل» ساما«با وجود آن سالھاست نه تنھا با  »موسوی «استاد نمی دانم چرا

را لکه دار ساخته اند، از » ساما«يانت شان تاريخ درخشان خود مرتکب خيانت شده و با خئی کهنھاخصوص آ

 دست دارده شمشيرقلم ب »ساما« به دفاع از ھم ھنوز دريغ نمی ورزند،» موسوی«رين امکانی به خاطر تخريب کوچکت

 مارامتھم به بی باک نويسی ،بزنيم نمای سامان مارکسيت خاينا یگاه دست به افشاھم گايکه می خواھ من وخالق داد

 .که اخالق نويسندگی رامدنظربگيريد وتوصيه می نمايد  می کندیوزشت نويس

ديگردوستان  من و واشخاصی که بدون سند  دارم ازحيا نپرسيده ام افراد»موسوی«ولی نظربه احترامی که به آقای 

. روی ادب پيش آمد از باآنھاتا می شود، اخالق نويسندگی ندارند، دمی بندن اتھام ناروا، ھنددنيک نام مارادشنام می 

را بدون قيچی سانسور من صالحيت نشردرآن سايت  و  ازمن می بود»سايت آزادافغانستان-افغانستان آزاد«پورتالاگر

کارمی » ورشپيام آزادی و ش« يعنی آشغالدانی ھای ست نماي کمونانمی داشتم ازھمان اخالق قلمی که سايت وطن فروش

می   ودمی ديدنتا يکبارمن می نوشتم  ھزارو مطابق دوغ شان پاغنده می زدم اگرھزاربارمی نوشتند، کار گرفته گيرند

 .يک نان چندپتيراست دانستند

ن  دشمنان وخاينادربرابر  برخوردھای قلمی مراۀتجرب و  ترباشيدجوانتر سال ازمن دود سیح شما زياد کم و شايد

وازچشم  کنيد ندور  قلمی خودۀزيرنقش ازرا ن وطن پرست اين است که خاينا من به شماانقالبيون ۀتوصي، نداشته باشيد

 اتھام زنی بھترشناخته اند راخوب و وما  اينھاۀ افغانھاجامع. ھراس نداشته باشيد ی واتھام زنی آنھا بی حيائ،یسفيد

 کسی که پاک است ازمحاسبه باک ندارد. می شود باد  نماستيشاخی قلم وطن فروش کمون ن کاه بی دانه است که باخاينا

گان تاريخ ھستند ئيکه شرف باختوآنھا دمبک خيانت ندارد م کشمش زندگی مايکه به نام وھويت خودمی نويس ما

 و دو که زيرچادری مستعارنويسی سنگر ديگروطن فروشان مجبورھستند مانند  ندارندۀ افغانھای درجامعئديگرآبرو

 . خودبسازندرایھام زنی بدشنام ات

من ؟ کنجه کردن خوش توآمدشاين بستن و: پرسيدند. ن سخت بستنداپای مرادرزند دست و ھا ازھرروزی ازجمله صمد 

که   مرد آن وقت خصلت عقاب رابه خودمی گيرد: گفتم. خيلی حاضر جواب ھستی:گفته  مسطنق خنديد!گفتم نه

 مادرم ، فکرمی کنم زيرا وقتیمن به خاطری گفتم که خوشم نيامد. آموزنشوددست  و بی رحم افتاده باشد درچنگال صياد

. جه سخت می بندندکن به خاطرشمرا که روزی دشمنان وطن فرزند  کرده بود درککه يک زن اطرافی بود یدوجو با

اازمادرم  شمامر. من به سخت بستن دشمن عادت کنم، تا در زمانشگی درگھواره سخت بسته می کرد ازسن ششماھمرا

نجکه کردندکه ازخودبی  وشوآن وقت مراچنان سخت بستند وبسته کردن شماخوش من نيامد  نبستيد ترکرده سخت

  .خودشدم

 قبرمردگان وطن فروش که درتاريخ از سياه لحدسنگ نه ، آن است که درکشاکش دھرسنگ زرين آسياب باشد  بلی مرد

نه ازحزب  وداوود پرستان و داوود  نه از،پرستانه نه ازشاه وشا. رخين يادکنندؤ م،کارانت جنايۀپرموز به نام ساو

نه دفاع کرده ام ونه منفعت ، نه ازدولت کرزی ونه ازچپ وراست تخريبگر و دموکراتيک خلق ونه ازطالب ومجاھد

 ليه خيانت،که ع  بنازم آن مردی را.قلمی آنھا قرارداشته امو جسمی  ی وح روۀکنجشتوھين و  موردهبرده ام بلکه ھميش

مبارزه  و افراشته مبارزه می کند باقدبلکه نه خم خم  راست درسنگرمبارزاتی خود نام چپ و جاسوسان بد جنايت و
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ن انقالبی که ملت غيورافغانستان نمی دانند درکجادفن ا پاک مبارزانبه رو  درود؛راه انسانيت وآزادی شده کرده شھيد

 .ستان استنام شان زيورتاريخ واقعی افغان و شدند

 نه ازفيض و

 نه ازمجيد

 نه ازاحمدجان 

 نمانده قبرو 

 آثارجسمی

 آن مردان

 دوليکن مشھورشدن

 درھردوجھان 

 که درراه وطن به تلخی دادندجان

  ازخوددوباقی ماندن

 افتخارونام ونشان

  

 


