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 Political سياسی

 
  سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١٣ دسمبر ٢١
  

  »تدکه نگير بگير«
  

 دهـــدرن دالت خواھی ازشـغال ـع
 دهـسھـانش تيـزنمـوده سالھا برن

 دهــدراتاواچندقاتل زرخري برفتند
 دهـظلم خلق وپرچم برمارسيکه 

 شاعربی وزن وبی تراز

  

که پوششی  مستقل تحت ھرعنوان و و يک کشورآزاد بيگانه بر  يورش يک کشور،جای شک نيست

 سرسپرده وخود مزدوران قالده به گردن،و  نبوده هقابل توجي مقدس و به ھيچ وجه صورت بگيرد،

ونقاب بی وجدانی ازرخ  ت دھندئقلم وزبان برابا  نمی توانند  استعمارگران تاريخ زده راۀفروخت

  .تاريخ توان سره کردن وناسره کردن راداردچه تاريخ رافريب دھند ، بدرکنند

اردوی  بر اردوی قوی را  سنگين،و بيشرمانه ھجوم يده اومطالعه کرد يده ابه تاريخ سرزد بارھا

را که تاريخ يک مملکت  دندرخين بی وجدان کوشش کرؤاگرم يده االعه کردضعيف يک مملکت مط

بايد  و  شايد آن بی وجدانھا به طوروارونه سازند چون خون ناحق دست ازدامان قاتل برنمی دارد

 روی داستان ھای واقعی تاريخ با قلم بکشند پرده بر و شکل کلی مسخ کننده برا تاريخ  نتوانستند

 رزمی دولت ھای استثمار شده مردانگی اجتماعی واقصادی، فرھنگی شجاعت و رخدادھای سياسی،

 کشتار، اختناق، ترور، وحشت،. گردن شان پنھان کننده  تاريخ نويسان ونوکران قالده ب،درتاريخ را

  پنھان کردن واقعيت ھای تاريخ مانند و به استعمارگرانخدمت،  وطن فروشی، ظلم،بيرحمی، تاراج 

 .نھان کرده نمی تواند طبعيت آن را پاحت، انسان ھا  نه تنھانا حقيست کهخون 

به نام آثارتاريخی  و ت باقی می ماندعيدرطب  قبرھای دسته جمعی سالھا، ويرانی ھا،زمين ھای سوخته 

 قھرمانان واقعی وغيرواقعی سره و ويرانی به بيرون کشيده می شود از قرن ھا ازدل خاک و بعد

 به شکل اصلی ،ی آن درقلب سنگیشکل واقعه باره ب دو ريف شده راح رخ دادھای ت،دنناسره می گرد
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مونث نمی شناسد فجايع وکوتاھی دين پنھان نمی  و تاريخ مذکر و  تاريخ تصوير سازی می نمايد،آن

   .ت توجيه ناپذيراستکاحکام دين که خالف انسان وانسانيت بوده باشد نزد تاريخ واقعی يک ممل و کند

 ۵٨- ۵٧ی به مناسبت يادبودشھدای  کانادائ- یی افغان ھااجتماع کنم وقطعنامۀ که روی مطلب اصلی قلم کش پيش ازاين

قلم  .وزد نه کبابه به حکم وجدان سالم که نه سيخ بسسی بی طرفانربر به نقد و را کانادا اتاوا، ،١٣٩٢شانزده قوس 

  .نويسنده بماند شاداب

 درآن نوشته من دم طنز دی ھم باشد که جه ایاگرنوشت دارند  صاحب اين قلم رانوشته ایخاطريکه دوستان عادت به ه ب

 .پدرقلم من را درمی آورند  برادران ايرانی ماۀبه گفت و  ايميل می کنندهبه شکل گل پيچ ندھم فرداو فکاھی راتاب  و

بی به طرف کابل ھم کله وکمی ازطريق ولسوالی سر پروان است و پنجشيرو ھمجوار به نام کوھستان که مرکزآن کاپيسا

 .توکيستی که من نيستم من ھم ھمسايه کابل ھستم  پروانيان می گويندبه کشک می کند

 ۀ درخانليس بر افغانستاندفع تجاوز اول انگزمان  در  است که به نام کھنه ده يادمی شوده ایدرواليت کاپيسا قري

به  و کشيدند رابه آتش ه ئیازخشم قلعۀ تاريخی غازی عليخان تتمدر و ست خوردندشک  انگليسھاه ئیعليخان تتمدر

 .کاپيسا عقب نشينی کردند

 و جنگ نبود  جزه ایچار جنگ حتمی بود شدند روه دوباره روب وافغانھا انگليس ھا  کھنه ده کوھستان کاپيساۀدرقري

  . ديگری نيستۀراه جنگ چار  جزنداھل قريه ھم می دانست

 گفتنده مجاھدين واستعمارگران انگليس رفت نزد دکھنه ده کوھستان می دانستنۀ کدخدای قري را چندابسقال کودن که خود

  ما خراب می شودۀکه قري  ما جنگ نکنيدۀما به جنگ شما کاری نداريم ولی درقري که جنگ کنيد

آبادی رابه دنبال خودآورده   غازی به آن کودنان به شکل خيلی آرام گفت تاجنگ ويرانی رابارنياورده ئیعليخان تتمدر

دست استعمارگران   به خاطرنجات وطن ازه ایجنگ ويرانی است ولی ماچار ت ھای بديکی ازخصل و نمی تواند

ی آيدايا و وطن اصل فکر راھم بھانه نمی گيريم آزادی انسان و ميل شده جھادجنگ سرماتح. نداريم جزجنگ

 نه حرف شما و جھاد بازی نان بخوردو به نام جھاد  خواھد ی راقبول می کنيم که میۀ ماست نه حرف مالئبشردوستان

انسان وانسان  وطن دوستی،  آزادی،. دنه دين پرستان نه دين نقش دار ين برخوردادر ويران می شود  ماۀکه قري را

 . استساخته  قربانی شعارمارا حتای ماوزارگران واستثمار گران نه تنھا آردوستی ونجات انسان ازچنگال استعم

ی درپھلوی انگليس ھا برويد آزادی وطن تان مقدم می شماريد از را د خوۀشماابسقال ھای کھنه ده که ويرانی قري

تا ھر  ھستند تردرجنگ قوي مانسبت به که  شويده ستاديمانند علمای دين ا یگانفروختو انی خود استثمارگر  واستعمارگر

 .ھم ويران نشود  شماۀقري و ترگردندچه بيشترقوي

به  پنجشيرقره باغ وکھدامن ميانجگری سالم کرده نمی توانستند پروان، ،که دربين مردم درکاپيسا کسانی بعداز آن به 

 »ابسقال ھای کھنه ده ھستند« می گفتندآنھا

- ۵٧ی به مناسبت يادبودشھدای  کانادائ- یی افغان ھا و قطعنامۀ اجتماعی افغان تبارالبه دنبال نقدابسقال ھای کانادائحا

ريخی تمام  کل جدی وھمه جانبه می رويم ضرب المثلی است که يک گاوکانادا به شی اتاوا در ١٣٩٢شانزده قوس  ۵٨

 .پاده راچتل ومردارمی کند

 ۀوحزب دست ساخت بودهصلی حزب دموکراتيک خلق اارزگ بنيانمحمدداوود که سردار در اين جای شک وجود ندارد

يعنی (ی بادارخودخرس قطبی رسيدن پا و نه به خاطر بقای خودھاگا، آ به نام پرچم وخلق مزدورقالده دارروسوی

ون يليون کشته ويک ميلي دوم،ون آوارهينيم ميلپنج و و  کرد آخرين نقطه تالش وطن فروشانهبه آبھای گرم تا )روس

 ۀطالب وحکومت کرزی تحف مجاھد، حزب دموکراتيک خلق ، داوود معيوب ودوميلون معتادبه اثرجنايت سردارمحمد

حقوق بشرساخت دست قدرت ھای بزرگ  و مردم دنيا ست که نه تنھا ملت افغانستان وجنايتکاران دزدان واوباشان باالا
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که سکوت  نده اسکوت کردھم رھبران شان حتا  يکه دروطن رخ داده يکی به گردن ديگرمی اندازندئبه جنايت ھا

 اعتراف کرده به اين جنايت ھابارھا ی گسياست موجب رضا واعتراف است وحتی سازمان حقوق بشر ساخت دراسالم و

 . استنداشتهی ھم جزاعتراف چارۀ ديگرکه 

  ؟معنوان اين نوشته ساخترا  »تدريبگيرکه نگ« چرا ضرب المثل

به حزب  ی وجودداشت که چندين نفرآن تسليمی ھای ساما بين افغانان متضرراوقی ھائدر که شنيده می شود طوری

ھم پسرخوانده وتايپست  و داشتنددستان پر خونی ک خلق وحزب دموکراتيھات روسادرجناي و دموکراتيک خلق بودند

ه که من اسنادی را که ب صمد ازھر وقتی« ۀبه گفت و  داد جالد ویبه مستنطقينرا ميوندوال که اسناد ميوند وال  زنده ياد

 »م مجبور به اعتراف شدميوند وال نشان داددست آورده بوديم به 

 ۀباوجوديکه تا صنف ده ليس دادن اسناد از  شاعرک ونويسندگک شده بعداين تايپست که امروزازخيرات سرميوندوال

تايپست به مثابۀ پاداش بود و به ھمان علت دورۀ عسکری را دوساله در بدخشان گذشتانده بود، خوانده درس شبانه 

داوود  يکه دردولت سردارمحمدئاسنادی می سازد که حيات من درخطر است پرچمی ھا بعد گرديدوزارت خارجه مقرر

شاه محمد ،  اسماعيل ھا،خيبرھا خليل زمرھا، مانند داوود خودرا دردولت جا زده بودند  سردارۀبه شکل مزدورسرسپرد

چون » سکرتريت سوم قسمت حسابی« بست فوق العاده به نام ، زمينه را مساعد دانسته، يک دوست ھاشرق ھاوغيره

ھا ختند وبه نام کاتب محاسبه درسفارت افغانستان مقيم پاکستان که يکی ازدستگاه کلک ششم درسفارت پاکستان سا

به وجودآمده سفارت )پاکستان(ۀسرطانی درمنطقو ه غدۀ خبيثآمدن  زمان به وجود  دولت ھای افغانستان از جاسوسی

 و نده اول تاريخ بود جاسوسی واعضای اين سفارت جاسوس يکطرفه ودوطرفه درطۀ درپاکستان به شکل النافغانستان

  افغانستان انتخاب می شوندۀھنوزھم اعضای اين سفارت ازطرف دستگاه جاسوسی حکومت موجود

 خاين که به ولی نعمت خودخيانت کرده به کمک حزب یکه تواز کجامی دانی اين آقا ال ازمن شودؤاين س شايد

  است؟دموکراتيک خلق درسفارت پاکستان مقررشده

 اين سفارت به نام جاسوس عضوداليل موجوداست درطول تاريخ چندين  شواھد،  من می آورم اسناد،دوستان داليلی که

 توانستند ه تنھا جاسوسان دوطرفدازپاکستان اخراج گرديدن و  متھم به جاسوسی شدند  مخالف قانون ديپلوماسی،خلف نا و

  .دوانگشت پنھان نمی شود ت نيست آفتاب بااين تھم  درپاکستان باقی بمانندۀ افغانستاندرسفارت خان که مدت ھا

گردن حزب دموکراتيک خلق اززمان سردارمحمدداوود تازمان تره کی واززمان تره کی تازمان امين ه اين آقای قالده ب

 قاچاقی آمد به کانادا از ھند و ببرک وپيش ازآمدن نجيب هللا اين خاين وطن فروش جاسوس به ھند زمان امين تا از و

مانند سنگ سياه سخت گل سرسبد   جاسوسی که به نام اين وآن درکانادا ساخته شد اين آقاۀالندر دگی داد ونوپناھ

 .وطن فروشان گرديد ايتکاران ونج

به شکل سرمه نمی  آنھا را  دستگاه جاسوسی خودۀکور از تا را ووداحزب دموکراتيک خلق که سگان پوليس شاه و د

  .رب خود اورا نمی گذاشت دم دداکه صاف نمی کشيد ساخت و

 تمام سفارت خانه ھا را به خصوص پاکستان، امريکا، آزمون گذشتاند و در دولت حزب دموکراتيک خلق ھمه را

را به جايش  او يکه بودئدرجا بازرا از صافی دو قاطه گذشتاند مگر اين قاتل ميوندوال را  عربستان سعودی و ايران

 .ند وتبديل نکردگذارندسالھا می 

د اين ديگرملت افغانستان می گرفتن به يک دوش از را آيااعضای چوکی طلب حزب دموکراتيک خلق که کرسی ھا

 زورشاه محمد دوست ، آيا اينرايگان گذاشته بودند مفت و رسی را درسفارت تازمان ببرک کارمل چطور به اين آقاک

ه و تا آخر ھم به ھمان زور در آنجا اجرای وظيفه يا اين که او از ھمان اول به تصميم روسھا مقرر شدوديگران بود 
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 پرچمی ھا و ضديت - ، شما خود می توانيد با در نظرداشت چوکی پرستی خلقیيعنی خبر کشی از افغانھا را می نمود

 .شان با افراد غير حزبی، جواب بدھيد

 اتاوادر  تجمعدرآن  ازخود رمتضررين بی خب يک تعداد غير از اين شخص که باتسليم طلبان حزب دموکراتيک خلق و

، افراد ديگری نيز تقريباً با تاريخچه زندگانی مشابھی در آنجا شرکت ورزيده بودند، که به ترتيب اشتراک کرده بودند

 .آنھا را معرفی خواھم نمود

 ۴۴تمام يا  دموکراتيک خلق قاتل ملت افغانستان بودند و روس ھای متجاوز وحزب تنھاآيا است که  روح مطلب اينجا

 رشوت، دزدی، نار،ککشت کو جنايت، قاچاق، ی که درھمرکابی امريکا وانگليس به افغانستان رفتند مرتکب قتل،تدول

  ؟؟ نده اھمسايه ھای افغانستان شد سازش گری با و زنای به زور طه والو اختطاف زن ومرد، چپاول، و چور

 سال گذشته به ١٢يات ضد بشری در افغانستان گرديده اند که  و روسھا مرتکب حناماگر تمام آنھا به مانند خلق و پرچ

به کدام حقی، عرض و داد خواھی را از خرس مرده به کفتاران » داد خواھان«اين روشنی نشان می دھد که شده اند، 

  زنده و سيری ناپذير برده اند؟؟ 

 تاتارھا، چنگيزھا، ،جوم اسکندرھا ھ با،کرديدطلب بشردوستی   که شماازآنھا عدالت خواھی ویرانگاين استعمار

قاضی که  که آيااين به اين نمی ماند؟؟ دنامروزچه فرق داردر شرايط متجاوزين ساير  و روس ھا انگليس ھا،

به خاطری  راا  عليه تودعو،به جای مدعی عليه او آن پيش می بری و تحت نظر را ی خوداامروزمدعی تواست دعو

 درقندھار  سپاه آن مرتک جنايت درافغانستان وخصوصاً ١٠٠٠٠ت کاران بوده ش ھمسنگرجناي که خودپيش می برد

  عدالت خواھی خودراچادرکه ؟ ديگرمتجاوزان تاريخ زده درافغانستان چه می باشد؟ با  فرق اين متجاوز است؟؟شده

واقعيت ھاراپلپوت  تا ؟؟ حق خواھی به نمايندگی ملت افغانستان می کنیه،درپيش قدم ھای اين جنايتکاران ھموارکرد

بسته   که استعمارگران برگردن شماه ایقالد  که از،قالده داران برشما د  شرم با!!ريزیبکنی وآب درآسياب متجاوزين 

قاتلين ملت  از و  زيرناوه عدالت خواھی می کند بهچکک زير از. نمی کنيد را استعمارگرا فرق دو و شرم نداريد اند

ی ودموکراسی به بشردوست تحت نام حقوق بشر،ا جنايتکاران دولت کاناد  می دانيدحالی که در ديخودکمک می خواھ

 . استندگی دادهخاطرنفع خودپناھ

 انداخته می شوم چون اين ۀ زندانبه گوش و من می دانم که روزی بااين بی پرده نويسی اتھامی به من زده می شود

تان  ۀ شدن ندارم قطعنامکشته و  شدنیزندان زندان و ھيچ اتھام و قلم برده ام ھراس ازۀبرشان زبان و با راسالھا افتخار

، شجاعانه نقد نمودمدر ھمان حدی که ارزش داشت را که در آن به پای قاتالن ملت افغانستان سرتسليم خم نموده بوديد، 

روی شان در جای و کار تا مردم بدانند که ذغالی تمام آنھائی نيستند که روی شان سياه می باشد، بلکه ھستند کسانی که 

  .شده و ھيچ ربطی به ذغال و ذغالی بودن ندارند» سياه«ديگری 

 که تنھا از فاميل خودم مستند بر روی اسناد، بيش از ده ھا نفر به وسيلۀ جالدان خلق و پرچم اين یث يک افغانحيبه 

  : تا با صدای بلند اعالم بدارماند، به خود اين حق را می دھمشده نوکران و سگان قالده به گردن روسھا کشته 

مردم افغانستان می دانم و نمی خواھم خون آنھا را سرمايۀ حق  و وطنم را حق خود و لدادخواھی از خون شھدای فامي

تجار و کاسبکاران سياسی که اغلباً دست خودشان تا مرفق به خون مردم رنگين است، بسازم و تا زنده ام به ھيچ کسی 

  .ھم داد تا بر خون شھدای وطنم به نفع خود و يا اشغالگران تجارت سياسی نمايداين اجازه را نخوا

از تمام کسانی که امروز می خواھند با لگد زدن به سگ مردۀ روسھا و خلق و پرچم برای خود اعتباری ھمچنين 

  :بسازند، با صراحت می پرسم

ر کدام قسمت آن ماشين کشتار، اجرای وظيفه می  پرچمی ھا مشغول آن جنايات بودند، خود اين افراد د–وقتی خلقی 

  در يک سفارت صيقل دادن ماشين کشتار است؟؟اجرای وظيفهکردند؟؟ مگر نه اين است که 


