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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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  سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١٣ نومبر ٢٣

  

  ش ھم بياورچوگفتی دليل
 

 مرادرديست دردل نتوان گفت برمنحوس

 کوسـتاريخ را مع ی می کندکه اوباپُروئ

 ثديو ی مردوارونه تابکی می نويسی ا

 مگرتونوکرامپرياليست ھستی ياازروس

  شاعربی وزن وبيترازو

 

 آن در اين اواخر.  بی فايده استھا آنۀبه دھن اشخاصی بدھم که تبصره سرنوشت را  پاک خودۀگرچه نمی خواستم که پاچ

قلمی بااين اشخاص  برخورد و دبکوبشخص درھاون آب بحث با آنھا به مانند آن است که که قدرسگ انترنتی زيادشده 

 دارندلی طو وارونه نويسی يدو ی باخاينانی که درسفسطه گوئبرخوردھای طوالنی بلکه ضايع کردن وقت است  نه تنھا

 .نيز خواھد کشانيدگان شان به گمراھی  درقسمت گذشتنسلھای بعدی را

جدان سالم انسانی که ازقضايا و  خاينانه باالی يک انسان تحميل می شودۀ نه تنھاجواب دادن يک نوشتھابعضی وقت

 بزندھم ترس به دھن سگ صاحب خانه  بيغرض از که درنقش فقير مجبورمی کند اورا آگاھی کامل دارد

، ش شاد وفات نمود روحداکترفضل احمد که درصنف پنجم طب بود زنده ياد وقندھاری  داکتررضا،فيض داکترزنده ياد 

 يه وئابتدا قندھار در و دند محمدحسن سھاک لغمانی که درفراه متولد شددوست سياسی ھم بو رفيق و ھم صنف بودند و

 هزندياد. ازھمرکابان نزديگ داکترفيض بود زندگی می کند ما شھر در امروز شد  اقتصادۀشامل فاکولت و ليسه راخواند

ط منصورھاشمی صالح آھی توس صالح آھی دوستان اين دومردتاريخ از مجيد وفيض بودنده ميرويس فراھی وزندياد

 رفيق نزديگ عصمت قندھاری که درايران توسط حزب اسالمی به چنين آنھاازطياره به دريای پنج انداخته شدھم

  بودند،شھادت رسيد

آن با که من افتخار برادری معنوی راازسالھای طوالنی  خواھرم مينا زنده ياد داکترفيض وزنده ياد ديگرازھمرکابان 

 .دارم زن فداکارداشتم و

شرف آن من  با ومادر  اوۀخانود فيض و ی نبودم ولی روابط نزديگ با که من درسازمان رھائاين يک مقدمه بود

 راکمترازفيض دوست نداشت
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انشعاب ھم نتوانست که خط  و داکترفيض بود يار چندين سال دوست و زنده يادعبدالمجيدکلکانی که ھمصنفی من بود 

 قرمزبين دوستی آنھابکشد

درخانه مازلمی جان می را عظم شاه ارميريرجيالنی ھردو برادرپسرمامای پدرمن بودند انجنيعظم شاه وانجنارميريانجن

 عظم شاهارميريانجن ياده زند دو ميرغالم جيالنی برادرخودبزرگ بو از و گفتيم وازميرغالم نبی برادراش کوچک تربود

 . شيربودشرنام مستعا چه ی به نام شيرمی شناختندگروپ رھائ درداخل را

 آمدن ببرک که زندانی ھا آزادشدندميرغالم ای به زندان رفتند وبرھائرميرغالم جيالنی وھاشم کامرانی با گروپ يانجن

زده نفررفتندکه ازآن تاريخ ازآنھاکسی اطرف پاکستان بادوه عظم شاه بارميريياد انجنه جيالنی ھم آزادشد بابرادرخودزند

 عظم شاه درالمان زندگی می کندارميريادانجنيه خبرندارد زن واوالدھای زند

 که داکترفيض و اين از بعد باآنھاھمکاری نکردم و فيض ومجيد کلکانی چقدرنزديگ بودم و داکتر اينکه من با

حيث يک دوست باقی به ھردوطرف ماندم وبارافتخاردوستی شان راتاحال به ه من ب جداشدند و مجيدکلکانی يکجابودند

تشريح کنم امورمملکت خويش را ھامی برم من نمی خواھم که اختالف درونی يک حزب وسازمان شانه دفاع از آن

 .نندخسروان دا

 که درراه ویرھبری سازمان داکترفيض دوستان بيخبر ودشمنان آگاه به خاطرميراعظم شاه زلمی ياشيروھمسنگران 

اين روش  و دشمن قرارگرفتند ال دوست وؤزيرس لھاسا مينا  بعدازشھادت زنده ياد داکترفيض وزنده ياددپاکستان گم شدن

  ندارم هاست من سرشخصيت پاک اين دوجزوی ترين اشتبا و بود ظالمانه درحق فيض ومينا

 و به ھمسنگران خودخاين نبودند به مردم خودو،به راه خودبه وطن خود، تنھااين قدرمی گويم که داکترفيض ومينا

ت اين أجر  زمين می باشندۀنويسان تاريخ که بی وجدان ترين انسانھای کراسنادی ھم موجود نيست حتی وارونه 

فيض  به ھمسنگران خودخاين بودند و به مردم خود، به وطن خود، به راه خود راندارندکه بگويند داکترفيض ومينا

زادی انسان به خاطرآ،ناقرارو موج نستان دردريای خروشان مبارزاتی مروشن تاريخ مبارزات افغا مرواريد ومجيد

  بودندانديگر ازقيد

قربانی دادن تمام  داکترفيض با قربانی دادن مجيد و لکه دارکندرا فيض  و  مجيد پاک که دامن ھيچ اتھامی نمی تواند

به شھادت رسيده  و درکارزارمبارزاتی دستگير اين ھردو ی می باشد واستثنائ جاويد فرق داردۀيادان رھبران شعله زند

 راکمترازاين تومبارزآتش نفس نمی دانم ت زنده يادميناکه مبارزا اند

اين مقدمه به خاطری بودکه کسی رامحترم ميرويس ودان به خاطروارونه نويسی آن گوشمالی قلمی داده من به آن 

بيطرفانه  وامروزمحقق تاريخ معاصر افغانستان ھستند فيض بودند  کسانی دوست مجيد و،شخص خاطرنشان کنم

 زنده ياد بودند چندروزی با اين دوکه کسانی  دنمی کن درتحقيق خودسره راازناسره جدا و دقضاوت می کنن

 فکرنکنند که ھرچيزداخل حزب می دانند خاين بودند قھمسنگرصاد

 سياست مخفی کار در جريان ھای سياسی افغانستان به سويه فيض ومجيد راست احزاب و مادرتمام رھبران چپ و

 .دونفردرسياست پنھان کاری سياسی شان بودپختگی اين  نداشتيم و

حيث يک ه چه تماس سياسی داشت به اوکاری ندارم امروزکه ب ياده اگروپ اين دوزند که ب استادمھرين درپھلوی اين

 کارھای تحقيقاتی آقای مھرين ۀاين به اين معنی نيست که من به ھم.زحمت ھم می کشد محقق تاريخ شھرت يافته و

 ،حاالکه تحقيق می کند خبرنداردبيشتر فيصد  صد ی اگرساما ورھائون رنسبت به من ازجريانات دفق ھستم ولی امو

 ی آگاھی دارد ورھائازجريانات مخفی ساما  فيصد٩٠مطمين ھستم که 

 فالن کس :لفونی صحبت می کرديم درتيلفون ازگپ گپ خيست من گفتمي روزی ماباھم ت.من بدون اسنادحرف نمی زنم

 اوخنده : استی شھرت يافته ھم کرده درزندان به نام يک سامائمبارزه قلمداد می کند را محقق خود شاعروکه نويسنده 
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 . استی نبودهکه سامائولی اين قدرمی دانم  می کنم ونه رد  رانه تائيدویمحقق بودن  نويسنده و،  من شاعر:گفته کرد

ی ۀ جنائشده بلکه دوسينی زندانی مائاين شخص به نام سا خدا يا صاحب خانه ھم می گويد ياخدا ھم می گويد دزد حاال

  . استداشته

 درقسمت آن معلومات نداشته باشم وتحقيق نکرده باشم بدون اسناد، و راستی من که تاصددرصد چيزی نزدم ثابت نشود

 از را ھرين او م،ی نبودهامائکه گفت س(...)وقراين نه نوشته می کنم ونه ابرازنظردرقسمت فالن شخص داليل شواھد،

  خاندان خوداستادۀ آگاھی کامل داشت وآن شخص نمک پرورداشش وخانواده شناخت وازسوابق خودنزديگ می 

 .مھرين يادآورشده بودۀ  خودمستقياً به نمک خوری خود درخانوادۀدريک نوشت و مھرين بود

مبارزوزنجيرشکن می شناختم چون من  تحقيق نمی کردم اورامردویشناخته بودم ودر قسمت  که اورامن نوقتیا ولی ت

که من درافغانستان بودم نام  زمانی در ازمن کوچک تربود ازافغانستان درزندگی حاکميت تره کی برآمده بودم واين آقا

از روی نوشته وقلم اورامی شناختم نه  تنھا دوست ودشمن می شناسد اورا ی که حاال نشنيده بودم بااين سروصدائرا او

 معاون سياسی زندان »رزاق حريف«که چه روابطی با که مھرين وديگران درزندان اورامی شناختندباخصوصياتی 

 شخصی راکه درقسمت داکترفيض وارونه ۀرين نوشتجااست اميداست که آقای مھپلچرخی داشت روح مطلب دراين 

 وابرازنظرنمايد  نقد و  بخواند،نويسی کرده

 


