
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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  ول ماھنامه بينام درکانادؤسيدموسی عثمان ھستی  مس

 ٢٠١۵ می ١٢

  
  ،نپذيريد يا بپذيريد شما

  بگويم بنويسم و وليت تاريخی دارم واقعيت ھاراؤمن مس
  

 
از چھره ھای ) نفرھای اول تا سوم، رديف اول از راست(ن دھقان، مير غالم محمد غبار و گل پاچا الفت سيد محمد خا

  خورشيدی١٣٣٠سال . سرشناس مجلس ھفتم بودند

  وقل ھوهللا راخواندم بسم هللا باالحمد    روزی که من نھال  به باغی نشاندم

  می گويدمن نميدانمامروز نوک خار    نه اثراز نھال شان بودونه ازباغبان

  شاعربی وزن وبی ترازو

 رھبران آخوندھای امروزی درخم محراب مسجد، می زدرت که درايران بودم شاه ايران درمنطقه حرف اول  من زمانی

 واليت مزارشريف ، ی ازئفدا داکتر استاد درس می خواند مشھد افغان درتھران و چند گذاشتند سنگ پيشانی می بر

زندگی می  تورنتو در استادحيدری ويک دوست ديگربه نام ايمانی که حاال ال ازاندراب واليت بغالن،بھنوو داکتراستاد

که نام بردم ازطرف پوھنتون کابل درتھران  مخدوم رھين وازکسانی سيد داکتر و بود  کاپيسااستادحيدری ازنجراب. کند

 داوود  سرداردخواندن فغانستان درقم درس میا )باميان( نفرازمالھای واليت مرکزی چند وددرس ميخواندن مشھد و
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ش کش اززيرپايرا ترکرسی رياست جمھوری  ھمسنگرانش که بعد با را  کودتاۀنقش کاغذھای عقدۀ خود بر  خودۀدرخان

  .نقش برزمين ساختند يک کودتا وبا کشتندرا ش کودن و باياران بيخبر سردادوود وخود بيگناه اوۀ خانواد کردند

 در) پنجل(بيست وشش سرطان ي ازقدم شوم کودتاانشمتحدو  آمدن روس وامريکا ،طالب  ثور،ھشت  ھفت ثور،

ولدنشده بودبه نام محترم کاظم کاظمی شايدآن وقت ت !خاينين وجنايتکاران قدم رجه فرمودند وطن فروشان ،، سرزمين ما

  .نه ايرانی ھاو مامی ديديم را نه خواب دوميليون مھاجردرايران   کسی نبودمھاجرين افغان

ش رجوان ت من ھم بود ش بيتاب که استادازنزديگ می شناختم پيرتررا ش باھم عصران غالم محمد ميرمن زنده ياد

درعصرزنده يادغبارداشتيم ومن باآنھا ازنزديگ آشنابودم که  را دروطن ما ببرک کارمل بسيارشخصيت ھا پژواک و

 دين انيس درمصرتحصيل عالی خودرابه پان رسانيده بودلمحی ا ياده زندرسيد  آنھاھم نمی ۀسردانش زنده يادغباربه شان

 جويا داکترمحمودی و ياده يادغباربه پای تندی زنده داشت درمبارزه ھم زند طوال يد صرف ونحو درعلم درلغت ، و

 ينوا، گل پاچاب خيل هللا خليلی ، عبدالھادی خان داوی، ميرمحمدصديق فرھنگ،  سيدقاسم رشتيا،.رسيده نمی توانست

 قلم کشی تحويل نمی نه درمبارزه ونه درقلم و را  ايرانی ھا زنده يادغبارۀالفت، برھان الدين کشککی وغيره به گفت

تاريخی  يک شاھدمنحيث شکل مطرح شدن خودم ه به نام زنده يادغبارنبوده ھدفم ب مقصدم ازشناخت افتخار. گرفتند

 دھم واينکه کاظم کاظمی رانديده ام ونمی شناسم حرفھای مراقبول می می شماه ب راحق  کنيد نمی يا کند اعتبارمی،بوده

  .ستشماه بازھم حق ب کنيد نمی يا کند

 را کاظم کاظمی درعصرماشھرت ادبی خود ش وعصرخود در يادغباره کنم که زند میءتکا قبلی خوداۀبازبه نوشت

 ،وکاظم کاظمی نديده زندان راديده بود البی بوده گرم وسردفرق شان ھمين باشدکه زنده يادغباريک مردانق شايد دندار

وازغربت نشينی پياده  ازتيرچشم ميزبان کاظم کاظمی ازمھاجرت، زد حرف می  خوددرزندان استبدادۀکنجشغباراز

  .ورنج می برد نويسد می ميکند ی يادزخشت پختن درکوره ھای خشت پ خشت زدن ، روی،

به  ونعمت آموخت و درناز  زنده يادغبار.رنج زندان دروطن رت بيشتراست وياکه رنج غربت ومھاج يدئبگو شما

 وافتخار پھلوی اين مشکالت درس خواند در و نان سنگک خشک باآب خورد کاظم کاظمی کارکرد، شھرت رسيد

 ت بودتاريخ سرتاپاازاشتباھاتاريخ صديق فرھنگ که يک . آسياب کرد بيدل باقلم نقد که ی رسيدئجا وتا ش شدوطن

باھزاران اشتباھات تايپی وغيرتايپی به  يادغباره تاريخی راکه به نام جلددوم زند حاال ينه قلم فرھنگ پاک کردئآاز غبار

 که ازکاظم کاظمی تشکرکنيم اورابا کندعوضی ستاری کاظم کاظمی به پااستادمیانشررسيده به فرق روان است وير

 می قرآن ديگريست شما نزدشما  من که کتاب تاريخ زنده يادغبارۀاخت بازھم دوست ناش.ميقبرمی زن سياه لحد سنگ

 تنھا داريد اين حق راشما کتاب زنده ياغباردرخم محراب شخصيت پرستی ھرشب وروزمطالعه کنيد ازدوجلد توانيد

اھم نمی خو، حشمت جان غبار دھم که من به خاطرگل روی شما، شماھم نمیه برا واين حق  چيزی که شماحق نداريد

  .به دم خربسته شتری باشم درکاروان ادبی 

 

 


