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 ۳۱۱۲دسامبر ۱۱                                                                        سیدموسی عثمان هستی 

 ملتی که باخوردن خون ودادن خون عادت کرده
 رملت چنین استـدیـد که تقـهمه گوین

 فته وکشتۀ نام دین استیش، زن ومرد

 ن  استـر ز کیـن  مهین  پ  ازمام  دار

 روس و از چین است امریکا و نوکر

 شاعربی وزن وبی ترازو

بین  در اگر شهامت اعتراف نداریم و و گران می اندازیمبه گردن دی را ملتی هستیم که کناه خود ما

 حتی اشخاصی وجود ،است انگشت شمار و ناچیز، عذرخواهی کند اشتباهات خود انسانهایکه از ما

حاکمیت  هم سه ونیم دهه گذشته نه تنها هنوز. بگویند را که واقعیت ها ندارند که شهامت این را دارد

زمین خون که عنوان  سرر ملت متضر از ب کرده وهم یک تعدادتقر خلق وپرچم درمملکت به صفر

، بازهم ازگرفتن نام قاتلین ملت خودداری می کنند، خون نوشته می شود با تاریخ ملت ما ۀنام و

 به نام جنایتکاران آیینه غبار لستی را یا و می زنند)...( کمودهای قیمتی  وطن در از درحالیکه دور

پنجاه  یا و صد درصد همین لست ها شاید .قابل پاک شدن نیست نمد که با مطبوعات می سازند آلود

 .پنج فیصد درست باشد بیست و یا و

 ، مجاهد حزب دموکراتیک خلق، پرستان، داوود و داوود شاه پرستان، دست شاه و که از ملت ما

 چپ وبین پوستین  بی ایمان که در راست چپ و وطن فروش کرزی، ۀدست و دار کرزی و طالب،

، مالمت باشند این قماش باالی وطن فروش یک فیصد اگر، جست می زنند و خیز راست کیک مانند

درصد  این وطن فروشان صد که فکرکنند افغانستان حق دارند ۀبه خون تپید ملت رنج کشیده و

 .جنایت کرده اند

کردن  جدا. وزندقلم درشراره اشتباهات بدون تیل وگازمی س یک گوگرد با تر اینجاست که خشک و

  .ناممکن بوده و انسان دور ازقدرت هر، کرده بتواند جدا آب گنگا اگر خاین را خاکسترصادق و

، خوانند اگر و به فکرخواننده های صاحب این قلم گنگ باشد روح مطلب اصلی این نوشته که شاید

 .ی مفهوم دل خراش می باشدادار کوتاه اما ۀیک مقدم فکرکند و به دقت بخواند

 که اصالً دوازده هزار خود مظلومان بی خبراز یا و که لست پنجهزارسربکفان مبارز این روزها در

دیوارهای  قانونیت،عدالت ومصونیت در  فریب دادن به نام طرف حفیظ هللا بخاطر به رنگ خون از

 .رسید وزارت داخله به نشر

 را رخ خود خورشید ت وکه نام یکی ازعزیزان باشهام هیچ خانواده درافغانستان نبود

رخ های آفتابی که سازندگان واقعی تاریخ وطن پرستان ، کودتای ثور ۀتیر کردن ابرسیاه و بلند با

 ها زن وصد. چشم شان سرازیرمی شد خون از نه تنها خواندن نام عزیزان خود با، افغانستان هستند

 .ازهوش بی هوش می شدند یا و موی می کندند یا و زانو می زدند پای دیوارخون یا در مرد

 یا به خانه ها و را به قیامت که جگرسوخته گان دیدار گرم بود بیمارستان ها و تکسی ها بازار تنها

شورای  ته مرکزی حزب،یکم بیروی سیاسی حزب ، این روز وهم در انتقال می دادند بیمارستان ها

حزب که درکدرهای  ۀفروخت خود سران کام با و شهری اکسا ته های والیتی ویکم انقالبی حزب ،



که  می کردند شادی بلند وطن فروشی و ساغر، زده بودند بی طرف پهلو و اداری به نام طرفدار

 .است خر ریش تره کی پاک کردیم وملت هنوز را در یش خودئچتلی ر

چشم وطن  که کسی به کرسی قدرت تکیه می زند چرا، خرفکرکنند را که ملت هم داشتندرا این حق 

 خر مغز حفظ قدرت مانند خودخواهی و به خاطر او مغز، کر اوگوش وطن پرستی ، کور پرستی او

اگرکسی به این  .این یک واقعیت تجربه شده است. می ماند انسان دوستی دور فعالیت انسان و از

 .خاک دامن کند، نشینان وطن ما پیتو ۀبه گفت، واقعیت تن نمی دهد

 داوود به کشته شدن محمد کودتا و کودتای ثورساختند ۀوسیل را یبربرخکوقتیکه کرگسان الش میرا

 امین و تره کی ، ،قدرت با سه مرد ،اصلی حزب دموکراتیک خلق صورت گرفت بنیان گذار ،خان

پشت پرده  ،شورای انقالبی ،ته مرکزییبیروی سیاسی کم حرف اول باه چهارما بیش از ببرک تا

 .مشترک می زدند، تقسیم شده بود پرچمیان وخلقی ها شهری که بین ته های والیتی ویکم

 ملت افغانستان کشته نشده بود؟ یک فرد ،پشت بست بر دبعیزمانیکه ببرک رخت ت تا آیا

 ؟کشته شده بودند ،پرچم نام  بد حازصحنه رفتن جنا بعد نفر زده هزاراتمام این دوآیا 

به نام  که شما لستی را زده هزارکه این دوا امین سوال نکرد دستوری از یک خبرنگار مگر

تره کی کشته شده؟  به دستور تمام اینهانصب کردید، دیوارهای وزارت داخله  قربانیان بی گناه بر

 کرسی های قدرت به دستور رفقایش در که هنوز از ببرک کارمل بپرسید خنده گفت این را امین با

 .تبسم کرد و دستگیر پنجشیری دید بطرف الیق و تره کی باقی مانده و

رهبران  از غیر ،کی است و که قاتل ملت شما کی بود روزی بپرسند شما از اوملت رنجدیده اگر

 ؟ کرده می توانید دولت کرزی کی را مشخص قلمداد طالب و مجاهد، حزب دموکراتیک خلق،

 کهرا  نه شهامت دفاع ازخود و وطن فروش نه شهامت عذرخواهی دارند و قماش دزد رهبران از

 قاتلین اصلی را ،دست شان به خون ملت آغشته نیست اگر و سازند از اشخاص بیگناه جدا را خاینین

ون یمیل دو بدون شریک های جرم خودو   کرزی تنها نجیب و ببرک، امین ، تره کی ،. قلمداد کنند

 فرار گردی لیونیم ترس شان دو از و کشته شد نفر ونیمیل شان دو به دستور، نده انکشت را انسان

 .ندکرد

 چرا؟

 والیتی وشهری این حزب وطن فروش مانند ۀتیکم شورای انقالبی،یته مرکزی،یکم بیروی سیاسی،

 ست مجرمین به مراجع مربوط ارسال نمی کنندیل با لست کشته شدگان باقی مانده را ،حفیط هللا امین

 .مثل دهن چاه می بینند خرگوش جهان بزرگ را مانندو 

، حساب نکنند ۀتصفی بین خود، نگیرند کار نیم وجدان خود وطن فروشان از خودروزیکه  آری تا

 که دستگیرپنجشیر شوند حاضر و کند هم جدا از را نیک و است که ملت افغانستان بد دشوار  خیلی

 .ت بگیرندئقلم برا با، ها سیاه سنگ ،چوبکی های شان ازهرها و عظیمی ها، دنمان ،دیگران را و

 کتاب ها ت خودئبرا قماش وطن فروشان به خاطر از دیگر هزاران نفر خاص باالاین اش مانند

چاپ شده  ۀچهارهزارنسخ کسی گفت که از .کشتارشان است اما لکه های دامن شان شاید، بنویسند

کتاب  یکسال در در، کاس داده بودعدرآن ان را رذالت های خودو  یک وطن فروش که شهکاری ها

گفت ، دوست من سرزد یکیک کتابخانه  روزی در. فروخته شده بود جلدفروشی های کابل هفت 

به من نشان می  حاال چاپ دوم را ،فروخته شده هفت جلد، که از چهارهزار هفته قبل گفتید شما یک

 .دیده

نسخه 93 وطن فروشان  یکی از ،یک تجارت است گفت این نوع نیرنگ هاه کتاب فروش خنده کرد

 ،نسخه 07777نوشت و  نسخه به چاپ رساند 027نسخه بعد 0777نوشت درکتاب و  چاپ کرد را

به خاطر  و کانادا زندگی می کند کس دیگری که در .هم فروخته نشد این وطن فروش یک جلد از

سه لسان  پرست سایت افغان جرمن با توسط فاشیستان داوود ،کثافت سپرساخته ۀت خاینین سینئبرا



جلد به فروش  صد آن کتاب ها رسید وقتیکه از آن به نشر دست نویس ،فارسی و روسی، پشتو

که این آقای نویسنده چتلی سرچوبک خاینین  گفتندان به دیگر درساندیم کسانی که خوانده بودن

گفت و  آورد جلد  01خریده بود من بیست جلد پیش دست فروشی که از روز چند .است انفاشیست

سه  جلد را این کتاب ها شما من گفتم نمی شود، بخرید به نصف قیمت را که این کتاب ها نمی شود

 .آن جای نگهداری ندارم  رایکه ب افغانی ازمن بخرید

که به نام دموکراسی قالبی  دیگرملت رنج کشیده ومظلوم افغانستان همان ملت چهل سال پیش نیستند

انقالب اسالمی گنده خشتکان  بنام یا ثور بنام کودتای خون ریز یا، به نام کودتای سفید داوود یا شاه و

 .به نام دموکراسی اسالمی کرزی فریب بخورند یا طالب و و مجاهد

می  سری که باال،راست گرفته شده  دراین جای شک نیست که ملت افغانستان گروگان توسط چپ و

زده می  داره ب حالج وار یا و می گردد تن عدالت خواهی جدا قلم از و شمشیر با چکش، شود هنوز

 .الحق درگلوهای شان خفه گردد  تا فریاد شود

 .شد باال ۀسبب نوشت چیز دو

باعقده  خطایی رخ داده باشد اگر ،من ازملت افغانستان پنهان نمی کنم من بارها گفته ام که چیزی را

خوب گفتم  کسی را دیروز اگر. اسدنقلم من دوست ودشمن نمی ش متهم نمی سازم و کینه کسی را و

کسی  از نمی گیرم که دیروز بی وجدانی کار من از .کردم پیدا اسناد با او وجود در را نواقصی فردا

 سرکثافت این شخص خاک قلم بریزم که فردا ،به واقعیت پی برده ام امروز اگر، کردم  ی یادئبه نکو

 ازمن  شناخت دیروز حاال گلیم جم، ،حاتم بیگ ساختی این آقا از آقای فالنی دیروز مرا کس نگوید

وهست من  آنچه که بود ،شده برمالاو کثافت کاری  امروز، سجایای نیک بود ،نظرم شخص مورد

 .می نویسم نه نوکرخانجان هستم ونه نوکربادنجان

وچه قضاوت  سرآن فکرنمی کنم که دیگران چه فکرمی کنند ،خجالت نیستم چون پیش وجدان خود

فکرهرنوع گلی  داستان سازخود یا بی ترس و افشاگر یا دورگرمی خوانند ۀنویسند مرا، می نمایند

 مزدوری عار از تنها، بی خار نه ازگل خاردارهراس دارم نه از، ندنبز یا که به سرمن می زنند

واقعاً تخلص  و بود چهارحکومت مزدور سپردیم که در مزدوری را به شیرجان مزدوریار .دارم

 .انتخاب کرده بود زیبایی به خود

قبالً نمی شناختی  را آقای جراات ،آقای جراات درسایت آریایی نبودی یده که توهمکاربلی کسی پرس

 چه نظرداری ؟ ،رسیده درلست آدم کشان حزب دموکراتیک خلق به نشر اوکه نام  حاال و

وجدان سالم بدون  با باید ومعقول نموده و به عرض برسانم که سوال زیبا خدمت دوست نازنین خود

ازسوختن  ، نهنه کباب من واقعیت می نویسم نه قسمی که سیخ بسوزد ،روشن بدهمکم وکاست پاسخ 

 .سوختن کباب نه از ،سیخ هراس دارم

به تاریخ همان ملت ، زندگی می کند دنیا ۀگوش هر انسان جامعه وملت همان انسان که در اعمال هر

از ناسره  سره را، کند حالیکه قضاوت می تاریخ در و نسلهای بعدی قضاوت کند تا سپرده می شود

صفت خدایی  ،نیست خدا. او نه کسی از نه از کس زاده شده و ،بی رحم هم است، جدا می نماید

 .است بی رحمی درقاموس تاریخ به خط درشت نوشته شده رحم و، دارد

ه قاتل دامن تاریخ آلود مانند و وقضاوت تاریخ هم بی رحمانه باشد وارونه نوشته کنند تاریخ را شاید

می  برمال را واقعیت هاو  می گیردرا  ولی دست کشته شدگان تاریخ روزی دامن تاریخ ، شده باشد

 .سرافگنده اند، زنده اند یا و مرده اند مثلیکه تاریخ نویسان سلطنتی اگر، سازد

قاتلین چیزکی بدست  ضمن از در، داوود قهرمان بسازد خواست که ازای  نویسنده  ،مثال زنده

خواسته به خاطر سرکوبی  یا، ت بدهدئچند دقیقه تیلفون برا در با توانایی قلم خود قاتلین را و بیاورد

ت ئبرا ،یمیظجنرال ع ضیا و بخاطر خوشی مجید خود ۀنوشت در را ازهر صمد ،یک حریف اش

 زیرکاسه بیرون نکند از را جنرال رزاق حریف معاون سیاسی زندان پلچرخی نیم کاسه ها تا ،بدهد



جنرال نبی ، برسد به نشره نویسند ۀاینکه نوشت جنرال عظیمی که بیش از ۀنوشت به گفته و یا و

نوشت که نوشته  و حتی گفت ،برداشته اوگری شساز سازش و پرده از و تفاله ساخت را یمی اوظع

 اشچتلی ، می شرماند که خدا مرده را .قسمت قادرهراتی وزیر دفاع چند برگه است این آقا در

 از و گرفته باشد پند، سایت پندار می دریکه بعد از تفاله کردن نبی عظ کند خدا. می برآیدسرتخته 

 .معذرت بخواهد، یکه کرده ئملت افغانستان با این کارها

 ازمطلب دورنشویم 

 ،به من داشت را یک استاد تاریخ و که حیثیت کاکا را جرات پدر برادران جرات و من جراات و

که  پدرجرات تا ۀدرخان، ید شده بودندبعفراه ازطرف دولت کابل ت ون که درانقالبی دیگر غبار و

 و پدر ،انقالبی شرف و زبان اشخاص بایم، شان کمی رونق گرفته باشد ۀخانود زندگی خود شان و

 .شرف جرات بودند با مادر

 بعد و دکم قاضی بودناما مالها درمح قبل از فازمدرسه فارغ شده بودم من هم که نوجوان بودم و

 اسناد دوسال جبری درمحاکم به صفت قاضی یا مفتی یا آمر ،از مدرسه فارغ می شدیم که ما ها

گرفته نمی  فارغان مدرسه ها از امتحان کانکور .ات می شدیمیشرع ۀشامل فاکولت بعد ،کارمی کردیم

 .قضایی ساخته نشده بود ۀشعب، یک فاکولته بود اقتصاد حقوق و ۀفاکولت. شد

شمالی  از جرات عادت داشت که خبرمی شد پدر ،فراه مقررشدم ۀمحکم بعد در ،بغالن رد من اول

 رنج دوری را، را ببیند وطندارخود تا می آمد، گ بودنوطن دلت چون به یاد ،کسی به فراه آمده

 .بچشاند را سلطنت اوأ افش نمک دل اش به خاطر از و تقسیم کند هموطن خود با

معرفی کردم  را من که خود، به دیدن من آمد ،فکرمی کردم ادرحقیقی پدربر را جراات که او پدر

سرداراعلی درخانه  سیدحسین و امیرکلکانی، با شبها می شناخت و مرد زن تا از امر ۀتمام خانواد

 سرداراعلی شبها سیدحسین و امیرکلکانی ، جراات، هم رفیق پدر و پدرکالن من بود چغل که ناظر

سالها باقی  از او ۀتاریخی درحافظ داستانهای زیاد. شکل مخفی سپری کرده بودنددرخانه چغل به  را

 .مانده بود

چای پیش  ،می برآمدم دفتر زاینکه ا از بعد ،وره برآمده بودمک از حرفهای چنین مرد ۀمن که تشن

 بلکه ،برادران جرات جراات و نه تنها ،به آن خانه می بردم را حتی مهمانان خود ،کاکایم میخوردم

کاکایم عادت . مفراه افتخارمی کرد گی کاکایم دره من هم به برادرزاد. بزرگ بودند، آن مرد اوالد

کسانی که پشت سر گپ می  وهم از دقیق سرآن فکرنمی نمود تا قبول نمی کردرا  داشت هرحرف 

کاکایم حضور گپ می زدند در خان های فراه که زیاد .می گرفت جلو آن را ناراحت می شد وند زد

وکاکایم هم به بزرگان فراه احترام داشت ومی گفت چهارپایی مرده  احتیاط حرف می زدند خیلی با

، مردم فراه برده می شود ۀشان با، شمالی وال به قبرستان برده نمی شود ۀفوت من برشان من بعد

 وارث دفن و ،دنهست دبعیمرغاب ت باال فراه و مردم شمالی که در ، بلکهوارث من نه اوالدهایم نه

 .داشتند اوبلوچ های فراه احترام خاصی به ، مرده داری من نیستند

کمترازسی سال  افغانستان بدورهستم و سال از سی وچند که من بیش از است اینجا جان مطلب در

 .با اوالدها زندگی می کنم  کانادا در

 ۀفکرنمی کردم که جرات مفکور ،این خانواده داشتم افغانستان بودم وشناختی که از وقتیکه من در

راجع به جراات رقیبان ، جنایتکاران همکاری داشته باشد با و پا گذارد زیر را انقالبی پدر انسانی و

 .جراات تبلیغ می کردند سایت آریایی برضد

 با شما بزرگوارشخص خود جرات درتیلفون پرسان کردم که انجینرصاحب استاد من روزی از

 ؟پرچم بودید

  :گفته دخنده کر

 درــپ از ندارد نشان کـو نآرـه



 خوانش پسرم ،توبیگانه خوانش

 ؟ناراحت می شوی، گفتم دوستان که راجع به ببرک چیزی نوشته کنند

رگ های من  چون خون پدردر ،من هم دوستی داشت با، بود گفت همان طوریکه ببرک رفیق تو 

که  خوشم نمی آید، چون دوست من بود ،شناسم  را بهتر از دیگران می هست باوجودیکه من ببرک 

 .بدگویی کند او کسی از

 .اینکه به قدرت برسد می شناسم قبل از، فراه بودند انقالبیون که در روی دیگر از را ومن ببرک

من دفاع ازببرک وببرکیان نمی کنم ولی وجدان من به من نظر به خصلت عیاری اجازه نمی دهد که 

 ۀدست و که دار ومن با آن قوشق پنجشیری بخوانم وشماهم خبردارید هددشنام بدو  دو را کسی ببرک

به این وآن  که من را یک تعداد و به زورگرفتند پروان سوم مرا ۀکارت ۀحزب دموکراتیک خلق خان

 .دست تان آزاد ،می گویم بودم یدمن که بدم بیا ،اندپمی چس

 نام عزیز، مهدی خان میرشکار حمدم ۀنواس ،حسن سیغانی وحسن امیری ۀازطریق برنام ها بعد

دالیل بودن  شواهد و رسیده بود به نشر ون این لست بدون اسنادچ ،درلست قاتلین شنیدم را جراات

وهیچ محکمه رای به مجرم  شده بود ها سبب نشرنام، خاد -کام -گاه جاسوسی اکساتدس درحزب و

 من منحیث یک انسان مسلکی تا .استمشهود  حالیکه جرم یکتعداد در، بودن این اشخاص نداده بود

مدعی  یا، مجرم شناخته نمی شود، اما متهم شده می تواند، مجرم نشناسد که محکمه کسی را یزمان

به حکم وجدان به خاطرکه متهم شده خوداش علیه  مدعی یا و به محکمه بکشاند را این اشخاص

 یا، دفاع کند خود از وا نماید وعمه دعلیه مدعی علیه اقا متهم گفته به محکمه برود را کسی که او

لی لپولیس بین الم تا بگیرد ت امریباصالح ۀازمحکم شواهد دالیل و و با اسناد مراجع حقوق بشر

حق  شده اند کسانیکه متضرر یا، که است دستگیرکند دنیا ۀاشخاص متهم به جنایت را درهرنقط

 اسناد، کند هسکونت متهم مراجع ۀ محلمدعی به محکم، دارد آنجایکه مدعی علیه قرار در دارند

مدعی  ،که درقوانین بعضی ممالک چرا، را به محکمه بکشاند او، قناعت بخش به محکمه پیش نماید

  .مجرم شناخته نمی توانیم را آن ما متهم درغیر، تابع مدعی علیه می باشد

 به نشر سایت هاو  اطرف تلویزون ه از این راهم نمی دانم اشخاصی که لست شان به نام جنایتکار

به ، به نام قاتل ملت نام برده اند آنها اشخاصی که از چرا. کشمش شان دمبک نداشته باشد ،رسیده

است که آقای جراات  امید ،است اسالم سکوت موجب رضا در. را نمی کشند آنها شهرخود ۀمحکم

 بخواهد محکمه اسناد ،برنامه ون ویتلویز ناشر که از کند نگاه حق انسانی اش مجبور محکمه را از

 .جبران خساره کند، ه کرده نتوانندئارا اسناد اگر و

ۀ به محکم را که اشخاص متهم تالش کردند خیلی تپ و طوریکه شنیدم سامایی های باشنده هالند

ه کرده ئار درقسمت دیگران اسناد و نمود می که جرم ثابت داشت فرارینبی عظ. ک بسپارندها

 .دروغ است یاراست  چه انداره این خبر فراهم می ساخت که تا که قناعت محکمه را نتوانستند

به اساس کتاب  ،جاسوسان نوشته اند کتاب درقسمت جنایتکاران و دیگران که مقاله و آقای توخی و

به محکمه ، جاسوسی هستد آقای توخی وکتاب دست نویس دیگران کسانی که متهم به جنایت و

 به حیث شاهد، متهم ساخته اندرا  افراد دیگران که اشخاص و آقای توخی و و کشانده شوند

 .درمحکمه حاضرشوند

 
 


