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  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١٣ نومبر ٠۶

  

  »  خاد- پرچم-خلق « شاخ و پنجه ھای افشای

١  
 اگرداری يانداری دماغ وفکرسالم

 وعالم مرد دانا ل ھستی يااگرجاھ

 ازدھنبيرون آر نه سخن آگاھا تو

 ده باحرف تومنـــنگردی شرمنتا 

 دردخودخواھی رادوانمی کندآنچه که ھستی اگرخودشناختی يانشناختی ترامليت ھای ، توکی ھستی ومن کی ھستماين که

و بيرون کشيدن طعمه از دل اژدھا دل شير و تن مبارزشدن مگرخاين شدن آسان است . سرزمين توبھترازتومی شناسند

 . می خواھدخونين

  اتھام بستن توسط مردمان خود، جاسوس گفتن، مسخ کردن.ن درافغانستان روشن استتاريخ مبارزات وسوانح مبارزا

، بلکه در ن انقالبی شده نمی تواندا سبب مسخ شدن مبارز، نه تنھان واقعیا عليه مبارزان وطن فروشھایفروخته درسايت

 .از چھرۀ پر از مکر  و تفتين آنھا بر می دارددراز مدت مشت جواسيس را باز نموده نقاب 

با وجود مطالعۀ جسته و گريختۀ مطالب، خود نمی توانستم افکار و نظرياتم را  من مدتی نسبت مريضی ودوری ازکانادا

.  خدمت خوانندگان گرامی پورتال تقديم بدارمکه بر مبنای واقعيت ھای عينی و تاريخ زندگانی سياسی ام استوار اند،

ينک که اندکی بھبود يافته و قادرم تا باز ھم فقط با چند انگشتم، جاعالن تاريخ و فحاشان بی آبرو را به تيتک و قرتک ا

  .، آنچه را دارم تقديم می دارمبيندازم

 که  کسانیزيرا.  برخوردم که قابل تعجب ھم نبودرذيالنه ای ات با اتھام) شورش- پيام آزادی(در نوشته ھای اين سايتکھا

 ، چپ وراست تسليم طلب، انجوھای دولت کرزی،داوود پرستان ، حزب دموکراتيک دوردسترخوان شاه پرستان ،

به اميد » کشتمند و محقق« و ھنوز ھم در خفاء با دارند و  وحدت قرارداشتندۀفروخت حزب خودمن جمله طالب ومجاھد 

 ۀ وظيفی اشخاصی چنين کردن خودکشی است ولی افشاهگل چنين انسان نماھائیاز نابودی افغانستان باده سر می کشند

نبايد به جواسيس اجازه و فرصت داد تا به لجن پراگنی بر شخصيت بی رقيب کشور،  .مليت ھای افغانستان است فردفرد

 در چنين فضائی تمام آنھائی که به بھانه ھای مختلف، من جمله خودداری از. آب به آسياب ارتجاع و امپرياليسم بريزند

روياروئی با فحاشان آن دو سايتک، پای خود را بيان تاريخ مبارزاتی کشور به عقب می کشند، اگر به مانند آنھا 
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از آنھا خطا نرفته باشد که امروز از افشای آن نه تنھا ھراس » بادی«جاسوس و وطنفروش نباشند و يا ھم در گذشته 

آنھا مشتی انسان ترسو و بی : دون ھراس و پرده پوشی می گويمدارند بلکه به نحوی بوت جواسيس را پاک می نمايند، ب

 .ايمانی اند که برای راحتی خود، حقيقت را زير پای نابود می نمايند

وطنفروشان و . ، در درجۀ اول علت دخولم را در اين درگيری ابراز می دارمکنمء افشارا که من خاينين  قبل ازاين

مت خاد قرار داشته و اينک با پرروئی يک فاحشه و تن فروش به عالوۀ آن جواسيس خلق و پرچم که يک عمر در خد

متأسفم که کلمۀ نشخوار ( می کنند   را نشخوار ملیانقياد تئوری می نمايند وکار شان در انجو ھا در سابق دفاع از که 

ن آورده دوباره آن را جويده را به کار می برم زيرا با فھم اين که برخی از حيوانات علفخوار، غذا را از معده به دھ

قورت می دھند، کلمۀ نشخوار به کردار اين جواسيس نمی خواند، زيرا آنھا مواد را از معده نه، بلکه از چالۀ مستراح 

، بلکه امروز ھم در ) برداشته در دھن می گذارند، که چيزی است به غير از نشخوار و بايد برايش کلمۀ جديدی ساخت

 لم داده اند، از طريق ھر دو سايتک نامبرده بار بار بر )انجنير حسين(از اول کشوربه خون خفتۀ ماکنار انجو بازان تر

از آن جائی که . کوبيده اند» سايت جواسيس«حمله نموده و آن را با دشنام »  آزاد افغانستان–پورتال افغانستان آزاد «

به . م را به صورت مستقيم جنگ عليه خود نيز می دانمخودم يکی از اولين ھمکاران سايت می باشم، اين اتھام و دشنا

شايد در اين ميان کسانی پيدا . به نوبۀ خود نه تنھا به دفاع از خود بلکه به دفاع از پورتال نيز می نويسمھمين لحاظ 

جود خوب صبر کرد، وقتی قلمزنان پورتال سايتکھای نامبرده و گردانندگان آنھا را در و ھستی«شوند که بگويند، 

برای چنين » .صادق، داکتر غفور و انجنير حسين به سگ مرده تبديل کردند، اينک آمده سگ مرده را با لگد می زند

  :افرادی بايد بنويسم

لذا در اينجا . رسم ما سگ مرده را لگد زدن نيست، مگر دفن آن را در زباله دادن، از وظايف و وجايب خود می دانيم

نيمه جان را به ھمان روزی بيندازم که قبل از مريضی، مدافعان آشکار ببرک جاسوس و خواھم کوشيد تا اين سگھای 

  .وطنفروش را به ھمان روز انداختم

در تمام اين دوران به کار برده اند، نفی دخالت ديگران و ) پيام آزادی و شورش(يکی از چالھائی که جواسيس سايتھای 

 انداختن است، در نتيجه ھرکسی که عليه آنھا قلم زد »موسوی«استادم مسؤوليت تمام نوشته ھا را بر دوش ھمرزم و 

، اگر طنز نويسی به شھرت استاد خالق داد پغمانی اگر از داخل بود و يا خارج، با ھر سبک امالء و انشائی که داشت

مکار ديگر پورتال، اگر ، احمد برومند، بھارستانی، شاھد روشنگر، رھا و دھا ھ.بود و يا ھم محققانی به اشتھار، آزاد ل

توخی از جوانان آتشين مزاجی بود چون ميرويس ودان محمودی و يا پير از کورۀ امتحان سرفراز بيرون شده ای چون 

نسبت داده، به مانند مرغ سرکنده مذبوحانه تالش کردند، به خوانندگان » موسوی«صاحب، آنھا ھمه را در يک قلم به 

است که در عرصۀ ميدان تنھا مانده است، در حالی که تاريخ اين » موسوی«و اين تنھا  که آنھا به حق اند ندنبقبوال

تنھا نمانده است، بلکه از آحاد جنبش از کران تا کران جھان به » موسوی«درگيری به خوبی نشان داده است که نه تنھا 

گان ظاھر و باطن آن سايتکھا می ، گردانندتجريد شده اند که انیدفاع از مواضع درست و اصولی وی قلم زده، و آن

  .باشد

و نوشته ھای من را نيز به مانند جواسيس  در اينجا به خاطر آن که آن چال رذيالنه را باز ھم تکراری نشخوار ننمايند

تا دھند، در گام اول خود را معرفی می دارم، تا اگر ننسبت » موسوی« به استادم ی گه با من طرف شده بودند، ديگر

  .نشناخته باشند، بدانند که با چه کسی طرف اندرا امروز ھم من 

  و بعد تر دينی رادرخانواده من ھفتادوھفت سال قبل دربلخ دريک خانواده متدين به دنياچشم کشودم تحصالت ابتدائی

ه ، استر وزارت عدليه،وزارت تحصالت عالی  در.می باشد تحصيل من ماستری ۀآخرين درجادامه داده مدرسه 

 ميرعثمان غازی پروانی ۀم ازطرف پدربه خانواده اارنوالی ودر سيزده واليت افغانستان کاردولتی کردڅمحکمه، لوی 
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پدران مير عثمان پروانی ازمکه به . ، تعلق دارمدارکشيده شده  مرنجان کابل بۀکه توسط اميرعبدالرحمن خان درتپ

 سيد« .د اصفھانی بلخ آمدنۀقري به بلخ ودر ترمز از  به ترمزو ازاصفھان ايران،به اصفھان ايران ازکربال و کربال

طرف ه يک سال قبل ازرفتن پدرموالنا ب وازشاگردان موالنای بلخ بود کان من می باشدا که ازني»برھان الدين محقق

ميرجھان دو   اوپيان شريف درواليت پروان با برادرخودۀ از بلخ به قري»سيد« ،نيشاپور، حج به اناتولی قونيه و مشھد

برھان الدين محقق بعدازيکسال زندگی دراوپيان به خاطر پيداکردن  وسيد فاطمه خواھرخودمھاجرت کردند پسرکاکا و

 ترکيه به ۀدرقيصر و درترکی فوت کرد و استادخودپدرموالنا به خارج ازوطن رفت وبه تربيه موالنا مصروف شد

 خاک سپرده شد

 و اصره شدحمھا توسط انگليس  قلعۀ معروف عليخان درجنگ افغان وانگليس  عليخان غازی کهۀمادرمن ازخانواد

من   پروان سکونت اختيارکردندۀ تتمدرۀازسقوط حکومت غوريان به قري ش بعد که پدرانعليخان ازشھزادگان غوربود

 کرده ری روشنگيع ب دموکراتيک خلق وحکومت کرزی موضحز طالب، و ھميشه دربرابرشاه وشاه پرستان ، مجاھد

، در جريان مبارزات شعلۀ شدم آشنا ن مجيد کلکانی وقيوم خان رھبرادردوران مدرسه بازنده يادبه ھمان طوری که . ام 

اين به ھرچند  جاويد با بزرگمردانی چون زنده يادان اکرم ياری و صادق ياری و شخصيت ھای ديگری نيز آشنائی يافتم

 .نبودمی يک روزبا آنھادرسازمانھای شان ی کنم ولی بامردان انقالبی افتخارمآشنائ

 اتھام ناجوان مردانه » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«که عليه نويسندگان   کسانیۀاين را به خاطر شناخت بھتردارودست

 .می باشد ورنه می دانم افتخاربه نياکان دل شادکردن به استخوان ، نوشتمزدند

 بزرگ وداغ قلب خودمی دانم ۀن احترام داشته ام وقربانی آنھارا ضايعايگرمبارزد و يادان رھبران شعلۀ جاويده به زند

 !روان شان شادونام شان جاويدان باد

 ،يکه ازشعله جداشده من باآنھا تماس سازمانی وگروپی نداشته ام وندارم چھارمرتبه درزندان شاهئوسازمان ھا  ھاگروه

 پنجشير باپھلوان احمدجان عليه اشغال گران وحزب بھۀ درجحزب دموکراتيک خلق زندانی شدم باراول، دوداو

 ازرا  اين بودکه احمد شاه مسعود باسيزده وطن فروش ديگربھهدموکراتيک خلق مبارزه کردم واشتباه من درآن ج

 من زخمی شدم به پاکستان رفتم دربيمارستان دزندانی واعدام کردنرا ليزنورستان به پنجشيرآوردم پھلوان احمدجان 

گرديدم وبه ھند وازھندبه  زندان رھا از  من بودۀزندانی گرديدم به کمک استادخليلی که شوھرخال الھوربسترشدم وبعد

 ً راست  زندگی می کنم قبل ازساختن احزاب چپ و باخانواده درکانادا  سال می شود٢٩کانادامھاجرت کردم تقريبا

نورمحمد تره   ببرک و، درمقابل غالم محمد نيازی.ک کردم نعيم شايان به حيث يک انسان مستقل اشتراۀدرمجلس خان

 حزب ۀ ھراتی وکنگرۀمدم درمجلس ھای خانآگرقبل ازختم مجلس بردسيدکاظم دا و غبار کی اعتراض کردم با زنده ياد

شدم ولی ازاشتراک خوداری کردم بارھبران چپ وراست دعوت دموکراتيک خلق ازطرف ببرک چندين مرتبه 

 .نزديگ می شناسم وروابط انسانی باآنھا داشته امافغانستان از 

 به جاسوسی را» آزادافغانستان -افغانستان آزاد«که نويسندگان  ال ديگری خاينين درقسمت شناخت من داشته باشندؤاگرس

 رماد  من پدرو. نيستده جواب می گويم بازھم قابل گلهمن با پيشانی کشا می توانندمطرح کنندمی کنند  متھم ديوانه

 زندگی نمودھو از آن طريق تمام احواالت صدارت داوودرا می شناسم که در جوار خانه رئيس ضبط  ه ایھزار

 به ضبط احواالت و گزارشات استخباراتی خود و فرزندانش را زير نام ديد و باز ديد ھمسايه داری از تمام ھزاره جات

راست چپ نمااست وھم  . قرارداردصطالح يک حزببه ادر رھبری آن شخص  امروز بعداً مصونيت ملی می رساند،

 قاچاق اش مصروفخانواده   ھراتی را می شناسم که دردامن کريم زرغون بزرگ شد و.من درھرات قاضی بودم

  . دم اين نوشته درازاست.امشخصات خانوادگی آن از نزديگ می شناسم  ناصادق راب انسان بود وھم صادقھروئين و

 :انندگان پورتال و نويسنده ھايشو اما به ارتباط گرد 
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انجينرنسرين معروفی دپلوم   شانباخانم دانشمند استادانجينرخليل هللا معروفی را عبدالرحيم عزيز،ميرداکترصاحب 

فقط جواسيس چشم . و از مواضع وطنپرستانۀ آنھا آگاه استمی شناسد ، دست گرفته باشده ھرکسی که يک روزقلم ب

 .ديدن آن را ندارد

که ضرورت به معرفی نمی  دارده اش را خانواد ش ودتاريخ روشن مبارزاتی خو است اوم استاد »حسين موسویسيد«

 دھۀ اخير نشان می دھد، او در ضديت با استعمار و ارتجاع ھميشه نه يک قدم بلکه ده ۴تا جائی که تاريخ  با آنھم . باشد

 .استنيز ھا از قدم از ھمگنان خود پيشقدم بوده و تا امروز 

 ، می دانم که را شناخته امشدشمن دوست و خوانده ام و  راشانکه نوشته ھاي محترم توخی را من نديده ام وطوری

به روسھا و  و خالف ديگرانی که برای خوش خدمتی زندانی بودهروس  درزندان استبداد ، مبارزات روشن داشته

 .ش را با سرافرازی پشت سر گذاشته است اند، دوران زندان نموده»گاهمحراب کار«سجده در نوکرانش 

 که درتورنتو شھرت نيک دارد زن انقالبی می باشد و خانم آقای توخی يک نويسنده وشاعر

به نام  را ھمه او و  زمانی درتورنتوزندگی می کرد سنش از نسبت به من خيلی کم است،از آقای ودان محمودی جوان و

 که شنيده ام او اولين و آخرين کسی است که يک تن از تسليم طلبان مشھور را ، تا جائیی انقالبی می شناختنديک سامائ

  .در داخل تورنتو با سيلی زده، نفرتش از آنھا در عمل به اثبات رسانيده است

 ادامه دارد


