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  سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١٣ نومبر ٢٦
  

  يک ملک می گريد درآغوش مزارش
 نه پشتون بودن نه ھزاره نه تاجک نه تـرک

 ملک از  بودند  غش  و بی  خالص  طالی 

  زنی قمارچک و پوک تا کی  به خاين گويم

 لک سر  ھنوز  است  نمی دانی زير لحاف 

  شاعربی وزن وبی ترازو

   

 دھم تا، کارپوليسی انجام معرفی نکرده را خودوقتی نمی شناسم وضرورت ندارم  من اورا، کسی که ايميل فرستاده بود

 زنده ياد با اتاقی که من درمقابل ليسه نادريه بل قسال و پنج چھل  از يشترب که معلوم می شد  اوۀ ازنوشت.بشناسم را او

ع جان قلندرمامای يسم و  که ازھمشھری ھای من بود،نادريهی  انورخان معلم کميا،اکرم ياری معلم ساينس ليسه نادريه

سری به  شايد  معلوم می شوداشازطرزنوشته . به آن اتاق آمده باشدداشتيم، را به خاطر داشته و احتماالً خانم ھنگامه 

 ٧٧گذشته وسن من به  آن وقت سالھا از داشتند آن اتاق زده ھمه راازنزديگ می شناخته چون اشخاص زيادی رفت وآمد

 . است من شدهۀدامن گيرحافظ سال رسيده فراموشی روز به روز

سه نادريه ،اللی يکه به يادم دارم اسلم خان کوھستانی معلم تاريخ درليسه نادری ، صديق خان معلم ھندسه ليئمن تاجا

آصف جان پسرحاجی صاحب ، عصاب گرفتارشدابه مرض  بعدھا ليسه نادريه که ازقندھاربودی قندھاری معلم پشتو

 دميدانی معلم انگلسی وديگردوستان دراتاق مامی آمدن مسترعباد، به تکليف اعصاب گرفتارشد ھم بعدھا پغمانی که او

 ی، محمدزھو خيبر ببرک ،  زلميان وحزب وطن نامرده دفن شده بودنداشت حزب ويش  ديگراحزاب وجود.ميمی نشست

 آدم درمل ، شاه محمددوست درجاسوسی سرزبان ھای کسانی که سرشان به تن شان می ارزيد جاللر، حسن شرق ،

ديگرجاسوسان حزب  راست خبری نبود شعله وغيره احزاب چپ و آن وقت ازحزب دموکراتيک خلق و افتاده بود

تنھاغبارمی گفت که اين حلقه   جاسوسی ساختندۀيک حلق که اين ھا کسی نمی شناخت بعدھارا  خلق دموکراتيک

 ه نمی کردائخطرناک است دليل ھم ار

بی  سالھا ال اين دوست قديم که بعدھاسربه کدام حزب زده من نمی دانم ياشايدؤاين مقدمه رابه خاطری نوشتم که بتوانم س

ازکارھای قلمی   دل آن آب نگرديده وياۀسازمان انشعابی چپ مقدس شامل وھنوزھم غوريک  در يا و طرف مانده باشد

 ،بگويم ميخکی است درقالب طنز ترنوشته ھای شان اگر که ھويت شان ھنوزروشن نيست وزياد سايت ھای چپ نما

از  ش شايد خود بردرنج می رھبران چپ تجارت خام می کنند ندن آن سايت ھا که سرنام چپ وادوست ايمل کننده ازخو
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 يا و ه نويس می دھدسفسطدھن سگان  در ت نکرده پاچه صاحب اين قلم راأجر، طرف خاينين سگ تگان شده باشد

من ھم خيلی سالھا شده که  يانکند تحريک کند  من راشايد.سخن دل اوراعريان کنم تا من راتحريک کند امکان دارد

ديده ازشھامت کاربگيرم ودل به  انم به من حکم می کند گذردريا رانا چپ نماھا خسته شده ام وھم وجدۀازطرزمبارز

 .سی بزنميدريای واقعيت نو

شان  ياران صديق آن را باسنگ تھداب  ياری ھا که ھنوزاحترام به چپ مقدس که ياری و  معلوم می شودویازايميل 

راست ، صداقت وطن دوستی وانسان خاطرنجات مليت ھای افغانستان باآغوش فراخ ازھرمليت به راه ه ب گذاشتند

  .سرھرنوع اختالفات خط بطالن کشيدند،دوستی زيرچتروطن پرستی عاری ازتعصمب من وتوجمع کردند

جريان  جريان شعله راسلطنت ودستگاه ھای جاسوسی منطقه به کمک روس وامپرياليست نگذاشت که به پختگی برسد

نام نيک تاريخی که  تنھاچيزی که به رھبران چپ مقدس ماند  تکان شده گران غورهئه وتوطئتوط تند شعله درمقابل باد

 باافتخاردرراه وطن انسان وانسانيت جان دادند 

 و بسازد را خود دشعله جاويده که می خواھندبه شکل تفرقه اندازی کيک پوستين يکی ازرھبران زنديا امروزکسانی

نوشته  نشان خود که من خودراسالھامعرفی کرده ام وبه نام و مثلیقبل ازھمه  زخم قلم بزند را رھبران شعله جاويد ديگر

که ازآب  خلق می کنند اگرتفرقه بين پيروان رھبران چپ مقدس شعله جاويد زير چادری مستعارنويسی برآيد ام اوھم از

ام وطن  می دھم که ابرازنظردرقسمت شخصيت ھای نيک نھابه آنرا اين حق   سياست ماھی سه متره بگيردگل آلود

درغيرآن ازنشرعکس ھای مردان تاريخ معاصرافغانستان  بزنند به چپ مقدس پيوند را وخود و ماده سازند نر نمايند

  . استدکه کاردبه استخوان رسيدهنھبران چپ مقدس شعله جاويدجداًخود داری نماير

 چادری مستعار زير ما می کندکه درغرب به خاطريکه اقارب مادرکابل زندگی  بعضی ازاين گنده خشتکان می گويند

ازمس  اقارب ما  اززيربته خلق شديم ويا،نويسی قلم کش می کنيم مگرمن وامثال من خويش واقارب درافغانستان نداريم

زنگ پُرساخته شده واقارب آقا زاده ھای اشرافی که درزيرچادری مستعارنويسی می نويسند ازطالی خالص ناب ساخته 

 ؟؟شده اند

 و داوود شاه وشاه پرستان ، جاسوسان حزب دموکراتيک خلق، که امروزازطريق فيسبوک با است کسانیاين يک دروغ 

به  و با کشتمند ھا و محقق عکس يادگاری می گيرند وطالب درتماس مخفی ويا علنی ھستند مجاھد داوود پرستان ،

 .ردانه می کنندچکش کاری قلمی نامرا ياران صديق رھبران چپ مقدس  پاک و صراآنھاعن دستور

داشته ولی  دريک خانواده ھم وجوده ئیت می گويم که اختالف سليقءشناختی که ازجريان مقدس چپ دارم به جر

ه يک خط ازآن زند موجود نيست و ی را بين رھبران چپ مقدس کشيده باشدھيچ نوع اسناداختالفی که خط قرمزجدائ

ب وادبيات به خط زنده يادانجينرعثمان وياران صديق انجيرعثمان  درقالب ادین باقی نمانده تنھاچندسطراحساساتاياد

يادان رھبران آتشين شعله جاويدابدی ه ی بين رھبران چپ مقدس زند خط قرمزجدائمانده که آن چند سطرھم نمی تواند

 روابط ، طعنه بدون قطع ايمان به ديموکراسی داشتند ھرکدام بعد از اين نوشته بون اينکه ابرازناخورسندی کنند و شود

دفاع  شخصيت يک ديگر  تاروزيکه به کشتارگاه ھای چپ وراست برده شدندازهک زدن ھرکدام شان شرافت مندانروما

من  و تو امروز تا و گاه ھای جاسوسی افتادندتساختن آنھا يک تعداد اشخاص بزدل دردام دس بعد از محو ونابود کردند

 حل کنندرا  آن مشکل ،دنمردانه واربنشين له جاويد بعدھا مشکلی رخ داده باشدمی کنند اگردربين سازمانھای انشعابی شع

درآن سازمان مبارزه نکرده ام وشناختی ھم من يک روزمگر آقای موسوی که درساما مبارزه کرده  که من و باوجودی

لباس داخل احزاب  خاينين به ھرشکل وو که ازخاينين حزب دموکراتيک خلق واخوان داشتم می دانستم که جاسوسان 

ی می ئ ازسالھاموسوی رامبارزه کردن دراين سازمان ھا دشواراست مثالً من آقای   جاويد نامردانه شده اندۀانشعابی شعل

که پيروان خلق وحزب دموکراتيک خلق  اتھام ھمانی است مبارزه می کرد شناسم که زيرچترمقدس رھبری شعله جاويد
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 و» کافر و دين زدا«، »ماجراجوئی«، »آوانتوريسم« يعنی آقای موسوی می زدندپيروان حزب وحدت اسالمی عليه  و

قدمی فاصله  نامرد و حاال نشخورقلم چپ نماھاھم شده من ازآقای موسوی شناخت دارم که ازايام جوانی گفته بين مرد

من انسان مستقل بودم وھستم چپ وراست  . و اين ھمان قدمی است که بين او دشمانش فاصله به وجود آورده استدارد

ھم  ھا وبار ت جواب دادن ھم ندارندأمی نويسم جر را چون من واقعيت ھا می شناسند مرا يانگويند افغانستان اگربگويند

 موسوی درطول تاريخ مبارزات .افشاکرده نتوانم جواب نمی نويسم نام حقيقی آن را نشناسم ورا گفته ام تامستعارنويس 

 فراموش نمی کند را ی خوددان واقعھم تاريخ فرزن مطرح بوده وفردا مرد امروز و فغانستان درسياست ديروزمعاصرا

 ديگران ضرورت ندارد به کمک قلم ناتوان من و ،تاريخی بدست دارد اسنادبا فھم الزم و  منطق قوی و، قلم توانای و

  واستاد خالق دادموسوی شاگران استادۀجمل ران که درديگ که من و دورکنند دماغ خود از را کچه نويسان اين حرفھا

کسی که درطول . به نام مستعارمی نويسد يا و زدن دشمن کمک می گيرد ما در از پغمانی حساب نمی شويم چطوراو

کس  از و نوشته کند به نام مستعار چرا يک خط عقب نشينی نکرده وسابقه خيانت ندارد  خودۀشريفان مبارزات انسانی و

 پابند، آيديای خود  ھمه مردمان مستقل با،نه روباھی درسايت افغانستان آزاد است ونه مادم روباه. گرکمک بخواھددي

 در درافغانستان و چپ نماھااز  اگرمحفلی .يمئال جواب می گوؤمی نويسيم به ھرنوع س بانام خود می باشند  آزادۀنويسند

پاسخ گومی باشيم کسی  و ماباھويت خودحاضر  به يک امتحان شوندخارج افغانستان حتی درممالک باداران شان حاضر

اين نوع مارک   وکردکی خاص خودم راداردی من سبک ساده نويسۀسبک نوشت. که پاک است ازمحاسبه باک ندارد

   .و محالست جنونخيالست  کسی ماراازھم جداسازد اتھام نمی تواند طفالنه وکارخاين وبی عقل است وھم با زدن ھا

که رھبران چپ مقدس ازمليت پرستی نفرت داشت ماھم نفرت داريم وابرازنفرت می کنيم وازمنطقه  ھمان طوری

ن ھرانسان احترام ادياھب وامذ  نفرت داريم صرف نظرکه به مليت ھا، مذھب ھستی درکدام دين و  پرستی وهومنطق

سفيد  ی که انسان است درنزدماانسان است سياه،ھررنگ با داريم ومنطقه راجای بودباش می دانيم ونزدماقدسيت ندارد

م چنانچه که چپ يتشخيص می دھ را بد نزدما مردوداست ھمه رابه صفت انسان می شناسيم اماانسان خوب و وزرد

يک محيط زندگی می  در راست بامن تماس نزديگ داشتند رھبران چپ و واقعی راازچپ نماھاجدامی سازيم سالھا

 بدبختانه سردارمحمد داوود بدبخت به .احوال گيری می کرديم تيم حتی مشکلی به يکی رخ می دادکرديم مرده وزنده داش

بين ملت افغانستان ده به ده شھربه  سه ونيم دھه جنگ می باشد دستورروس باساختن حزب دموکراتيک خلق که آغازگر

ی کشيده که باشرف حاالحرف به جائ شرکوچه به کوچه ازدست رذالت سلطنت بين ملت افغانستان خط فاصل کشيده شد

 اين خط قرمزسالھا طول می کشد و برود  بی شرف وبی وجدان باقماش ارذال خود،وطن پرست برود وطن پرست با و

 ه وقرذالت جاسوسان منط از واين فاصله که بين ماايجادشده ما صداقت رفع کنند پاکی و بارا تانسل آينده اين نواقص 

ولی  وطن پرستی وانسان دوستی ادمه دھند با دريک فضای انسانی زندگی انسانی را پندبگيرند رهدولت ھای دست نشان

که بزرگان گفته اند خون ن يم اگرسالھا ھم درغربت بمانيم ايئه کناربياقومنط  وطن ماۀنمی توانيم باخاينين شناخته شد ما

  مجاھدک،حزب دموکراتي شاه داوود اما ندکه طرفين مرتک اشتباه شو قسمت کسانی صدق می کند در به خون نشويد

به دستوربادران شان کشتندمانمی توانيم که خون به آب بشويم اگرازدست را آگاھانه مليت ھای افغانستان  طالب وکرزی

 نگربا يک خط قرمزدرشت پُر موجود باشد ونامرد فاصله باخاينين بگيريم وفاصله بين مرد چيزی نمی آيد ما

  ھزاره نه تاجک نه ترکنه پشتون بودندنه

 گالب تازه وخوشبوبودن درچمن يک ملک

 شاعربی وزن وبی ترازو

 شعله درآن ۀرھبران جان باخت ازتا دو که ايميل کرده نوشته من سايت ھارامی بينم ومی خوانم که عکس يکی يا یئآقا

دگان سايت باقی مانده واين ن گردان بهدکه ميراث مبارزاتی آن زنديا ازنشرات شان معلوم می شود و سايت ديده می شود
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 ا،ھاده ازنام صادق وصادقتفکودنان نادان وجاسوس که ازنام چپ مقدس انقالبی ھای وطن پرست سوء اس

مجيدھا  و مجيد بھمن وبھمن ھا، علی ھا، علی وعين عين محمودی ومحمودی ھا، رھا،يوانجن ريانجن گرھا،دگروداددا

 .می کند ياد فيض وفيض ھا

 و سندی به شما و قلمی عليه يک ديگرنوشته نکردند اين ھاکدام اسناد درخط اين مردان بزرگ مبارزه می کنيد اگرشما

بی ی زندان ھا در وآنھا حدس ھای آگاھانه وغيرآگاھانه شماآب درآسياب دشمن سرازيرمی کند وامروز دشمن ندادند

کنجه ھا شدرزير نمودند تا نقلمداد يمان خودراحزب دموکراتيک خلق واخوان ياران صديق وپيروان باا رحم روس ،

 در اينجا بالفاصله بايد افزود، آنھا ھيچ يک از اين رذالتھا را انجام .قاتلين ملت افغانستان جان دادندروان شان شاد

مرده از ، بر ديگران اعم يکیندادند، زيرا با خود طرف بودند، وقتی کسانی اينک پيدا می شود، و در زير چتر دفاع از 

و يا زنده می تازند، خود عمل نشان می دھد که مجری چنان عملی نه تنھا کمترين بوئی از مناسبات آن رھبران بزرگ 

 .الف و دشمن آنھا نيز می باشندخنبرده، بلکه در عمل م

 قدرا  دوست ودشمن ۀمانندگدای سياسی درواز دنان جريان انشعابی شعله جاويدھستدکه ازدوره گرچنين اشخاصی 

  :سخنم به صورت مستقيم با اينھاچنين است. می کنندلباب ا

نام رھبران چپ  دشمنان تاريخی چپ مقدس واز از يانداريد گان تان ايمان داريد به راه گذشتو آيديای خود و اگربه خدا 

 تجارت سياسی می شورای نظارسرعکس مسعود مانند مقدس بشرميد حزب دموکراتيک خلق که سرعکس رھبران خود

و که روزبه روزگند  رھبران احزاب انشعابی آن تجارت سياسی نکنيد يادان رھبران شعله وه سرعکس زند شما کنند

پيروان صديق جريان شعله جاويد واحزاب انشعابی  و مردان مبارز و کثافت تان برون ازآب کثيف سياسی تان می شود

 م تان رااد که باقلم طرزخريرندھيم خودراتغياخر سيم طرزاز نزديگ می شنا را يکديگر شما و ما اورا نيش قلم نزنيد

اگر خاينان  پاره می سازم و خالص است بی ھراس چادری قلمی ترا  می کنم کشمش تاريخ زندگی من که دم نداردءافشا

ی يک رچاد زير به خاطر خوشی دشمنان تاريخی رھبران شعله جاويد خوشی دستگاه ھای جاسوسی منطقه و به خاطر

 توھين کندرا چپ مقدس ان  خودديگر رھبرۀ راتحريک کنی که درنوشتکسانیت بدنام وتاريخ زده اتھام می بندی تاساي

خالص وبی غش تمام مليت ھای افغانستان بوده نام شان  اين رذالتی بيش نيست وارث اين مردان تاريخ ميراث پاک ،

  شان شادبادً انرو و  يادشان افتخار ،گرامی

 نامرد تو پستینکن برنام چپ 

 که شمشيراست دردست ھستی

 بروديوانه دست بردار ازسرما

 مستی نمانی گير تو درچنگال 

 شاعربی وزن وبی ترازو

اگرمی کنند بکنند يک  و سرلک يک ضرب المثل است که شوخ ھاچيزديگر تعبيربخاطربی عفتی قلم نکنند: نوت 

 ضرب المثل ديگراست امورمملکت خويش خسروان داند

 ب المثل است که ميگويند ديوانه بروکه مست آمدرنه ومستی ھم يک ضديوا

 


