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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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  ی عثمان ھستی موسديس

١٧.٠۶.١۶  

   

  اهيبر سا اي ھفت ثور یکودتا
   

   تاج خاورتنھاه ن

  یباختنيز تاج حزب خود که 

  و  شمشادهندکسراف

  ی غر ساختني اسپ

  در کشور خود آن فروغ ینماند

   رایقمار بردگ

  یمفت باخت

  وليکين  نيجرخونن است خوطن

  ی محوکردشبدستورروس جوھر

  شود آخور حزب انباربهتا 

  جوبيشتر

   حرفني زای شرمی نامرد نمیتوا

  )شوم باال  به  چــوب دار ،  اما(

  کردی نظاری شوراسجده بر پایکه 

   وباور از توشهي اندکدام

  که آنرا تو

  یخت دو باکيبه 

  ی گرخاک به زروزور نفروختتو

   ؟ی بادشمن خود ساختچرا

  ی وھستیتو گرسرباز خلق بود
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  یدي آن سنگر چرا بارھا ربه

   حرف وزبانتناکي بوشده

   دھانتیُبود بھتر که تا بند

   پا ک گرددجا کديسگ پل

  ندي بامشک ختن اورا بشووگر

   منفوردي باحزبت چنان گشتتو

  کنديکه ملت برتو م

   لعنت

    برتو از دور

  

  :يادداشت

ه در  ر روی صفحۀ کاغذ جاری ساخت ک م را ب احساسی را که در قالب شعر خدمت تان تقديم گشت، وقتی رنگ قل

ستان " آريائی"سايت  اريخ معاصر افغان سين روسی "در بطن يک مقاله پارچه شعری از قلم بيعار ترين فرد ت اکادمي

مطالعۀ آن مطلب و شعر از اين شياد بی ھمت که خود . به چشمم خورد" فروغ خاور"زير عنوان " دستگير پنجشری

م " تنگه"در کتابش بار ھا بر بی ھمتی خود گواھی داده و نه تنھا از وطن فروشی خود نمی شرمد که چند  طلبگار ھ

  .است، مرا وادار ساخت تا مطلب باال را تقديم دارم

ق  روش خل ران حزب وطن ف ام رھب ه تم ن درست است ک تگير اي د، مگر دس روش و جاسوس بودن رچم وطن ف و پ

ردم و پنجشيری به عالوۀ جاسوسی و وطن فروشی، بی غيرتی و ديده درائی را نيز در حد اعلی  ا از م داشته، نه تنھ

  تاريخ خونين وطن ما نمی شرمد، که حتا از خود ھم شرم ندارد

                 ھستی                                                           

          


