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  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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  Resistance Memories خاطره ھائی از مقاومت

  
  سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠١۵ می ٢١

  ،می نويسم را واقعيت ھا
  دندگان دارنخوانرا صالحيت قضاوت 

 
ين برخودارباشند ازاين قاعده ئدمتوسط وچه ازسوادپا چه ازسوا و باال نشيب وفراززندگی که ھيچ  انسانی چه ازسواد

 در را نشيبی دره ھای کوه پاميرزمانی دوکش وبه بلندی کوه ھنگاھی من ھم حياتم، ھفتادوھفت سال در نيست  مستثنا

نه ازنشيب  توانسته و هدرآورد  ولی نه بلندی مراازپاتجربه کرده امزندگی  نشيب وفراز و بد خوب و زندگی با

 تا مرا غره ساخته و يا به زانو درآورند داشته ام یروزگارھراس

زده  دود سياه و ش راتعصب مذھبی رنگ سفيد ديگذھب که شيعه م که دريک خانواده روحانی سنی مذھب و باوجودی

و زدۀ تاريخ شوم  روزی سازد سياه ولکه دار حقانيت مرا  نتوانست لباس سفيد پرورش يافته ام مگر ھيچ يکساخته بود

  .که پشيمانی سودندارد

اجتماعی چه چه  شناختم ازتعصب نفرت داشتم ودارم چه دينی ومذھبی باشد را ازنوجوانی که دست راست وچپ خود

انسانيت  خورشيد سايه از که مانند ثيرنکرد وکسانیأمنطقه زبان ھم سرمن ت پوست ، نژاد ، تعصب رنگ،. سياسی

به  مذھبی را ليت تاسالھای جوانی کتاب ھای دينی ووازطف  فکری من راه نداشته اندۀفاصله داشتند ھيچ وقت به کلب

انقالب روشن فکری سه عقرب  تی درزندان بعدسکتابھای مارکسيبه ورق زنی  دستورخانواده ورق شوری کردم بعد

ناکام ماندم قلم  دو  ھرۀدقت مطالعه کردم درمطالعه ب ۀ ديموکراسی درنظارت خانه واليت کابل آن کتاب ھاراھدرد

 قلعه ھای که به برداشتم بعدازآمدن روس درافغانستان  تفنگ عليه استعمارسوسيال امپرياليزم روس برشانه کشيدم  باخر

دوستان به دوعلت درون تابوت  خرکم که توان نشستن نداشتم مرابه پاکستان انتقال دادند مرا تابوت برسر پاميررفتم وبا

 منداشتم دوم اگرمن درراه فوت کنم مراباتابوت ولباسھايرا اول که من توان سوارشدن ونشستن درباالی خرکم  گذاشتند

  .فن کنندراه آزاددی وطن د حيث يک شھيده ب
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 را زندگی ام مرتکب شدم احمدشاه مسعود در برابرروس وحزب دموکراتيک خلق اشتباه بزرگ را در بعدازچندماه جھاد

به  داوود محمد لغمان وديگرواليات افغانستان درزمان سردار آی که بعدازجنگ پنجشير، سيزده جاسوس آی اس با

ش وبرادربا کفايت هللا  ين شرف باخته ھا احمدشاه مسعودتحريک آی اس آی مزدوران شرف باخته آن که دربين ا

درواليات افغانستان به نام وطن فروش  را بيل وکلندمردم آنھا با اسحاق وديگروطن فروشان به پنجشيرحمله کردند

ودبه بادارن خ بزدالن تاريخ زده با احمدشاه مسعودسرافگنده دوباره نزد ازد مجروح وزنده گرفتند وھم يکتعدا کشتند،

آن روزتاريخ ثابت کردکه وطنفروشان اخوانی درافغانستان  وجان بسالمت بردند پاکستان فرارکردند

  .، به پنجشير آوردمًوخصوصادرپنجشيرجای پا نداشته وندارند

احمدشاه (قاتل حقيقی جنگھای کابل راازليزنورستان با سيزده ھمفکراين خاين ملی نمک به حرام به پنجشيرآوردم 

رادرحقيقت مانندمارآستين درآستين خودوياران سربکف خودپروريدم قھرمان ملی واقعی افغانستان توسط خاين  )مسعود

   .کشته شدمن زخمی شدم) پھلون احمدجان(ملی احمدشاه مسعود

م زخمی بودم توان نشستن نداشتم ياران شجاع من به برسرخرکه ھای پاميررفتم وباتابوت قلکه به يخر درقبل گفتم با

  ضی که مرابه خاطراشتباھات تاريخی ام محکمه ميکردندمرابه پاکستان انتقال دادندعو

استخبارات شورای توسط به يکی ازشفاخانه ھای الھوردرشفاخانه زيرتداوی قراردادند   نداشتم مرایدرپشاورجای پا

 مرا بعد  شدءوی من افشامحل تدا جمعيت اسالمی ربانی که درآن وقت ھمکاری تنگاتنگ با آی اس آی داشتند و نظار

الحق خالص شدم چندی درخدمت ءزندان به اثرلطف استادخليلی شوھرخاله ام به حکم ضيا از آی اس آی به زندان برد

يک حجره زندگی کردم استادخليلی درغربت به رحمت حق پيوست من به کانادامھاجرت کردم دودوره زندان  در استاد

ت تحقيق رھبران بودم به اتھام أره زندان حزب دموکراتيک  خلق که من درجمله ھيشاه يکدوره زندان زمان داوود يکدو

م آنجا ھم ريشه  امرتجع بودن چھارماه درزندان ماندم وبه دستورحفيظ هللا امين اززندان رھاشدم پنجشيررفتم نھال فکری

کار، مشکالت غربت وبی زبانی ، با  تربيه اوالد،  بی غيرتی بدل کردم عازم کانادا شدم باوجودتنگدستی ،ۀنگرفت کوچ

روشدم ه روب درخارج  وداخل سرشورمی دادند دست داخلی وخارجی که به حيث مزدوره مخالفت  ھزاران قلم ب

  ايمانی که داشتم قلم رابه زمين نگذاشتم استواری و

کايت می کردشبی ازمردگان پدری من ح ازنياکان مادری و نديم استادبااستادخليلی تنھادرخانه می مايکه ئروزھا وشبھا

تاريخ  از و ياد کرد به عھده داشتندرا پدری من که درجنگ افغان وانگليس رھبری جنگ    مادری وۀگذشته خانواد

  :افزودباخنده   شان وهباشکو

  خوانش پسرمتوبيگانه خوانش   پدراز ان ــنش داردــکه ن نآھر

مرده  قبرمی مانند که مرده رادردرلحد  که دربين مردم مانده وقتیدربين ملت افغانستان نه ازنگاه مذھبی ازنگاه عرفی

حرف  ندگذارا ُخ تف پرمال رازيراالشه مرده میوکل دم می اندازند ياخشتی را وکلخی و گذارند روی به قبله می را

 ست ياازنگاه دين درست اعمل اين آيا دربين صحبت ھای من وآستادپيش آمدکه  کند سرھمين کلخی که مال دم می

  ؟نيست

بزرگ داشت گفت مرگ پيروجوان رانمی شناسدوکسی مرگ خودراپيش بينی کرده  و ردباخرا خوداستادشوخی ھای 

  نمی تواندوصيت کردن ضروری است 

رھبران جھادی متوجه باشيد  فکرتوباشد که مالدم نکند  من بعدازچف وپف ميگذاررندۀخی راکه زيراالشوباخنده گفت کل

 بندی نام تاجران دينی درافغانستان شھرت دارند درباطن به دين ومذھب پاه دی که اين خانواده بحضرت مجدً خصوصا

ش ازعھد نادرشاه را قرآن بستند درتار کلکانی را امير کنند طريقت تجارت می مذھب و به نام  دين ، نيستند

عبدالرحيم   نايب ساالرمم داشتند مامايش راشھيد کردندوھمين خانواده  درکشتن پدرمن سھداميرکلکانی وياراننبرگشتان
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زبان مامايم راست  از را وھم اسنادمتھم شدن پدرم کشتند پدرمرا اعدام  پدرم زيرپروبال خودگرفتند از بعدرا خان  

بی پدررھا کردکه  و درھنگاره ھای کوھستان بی مادر مارا  قدرت بودۀفتيوماما ھم که ازجوانی ش ودروغ ساختند

   دردناک استخيلیاش خاطره 

 به عھده گرفت ه ئیافضل خان تتمدر محمد را ش راھم اعدام کردند سرپرستی مادوستان کاکايم رابه زندان انداختند

ش راکه بعدھا برادرم ودخترخود ش بوداستخدام کردکه من ،سراجی راکه ازنويسنده ھای عصرخودل الپيرمحمدخان جب

يکی ازرنج ھای  روزآخرت اين داغ شاھد رجوانه مرگ شد وتابعدازتولديک پسرودختو درنکاح شرعی من درآمد

 نثرزيبا می نوشت من وخانمم پنج کتاب ، و سرود زن ھم صنف وھم سن من بود شعرمی فراوان من است اونه تنھا

 نحو وف صر حافظ، کلستان ، بوستان ،مثنوی موالنا،بيدل ويک قسمت نظامی رانزدپيرمحمدخان جبل السراجی با

  .درسن سيزده سالگی آغازکرديم به شعرگفتم مم من وخانيشعرکالسيک خواندوقوانين 

 خود اينکه دختر از بعد به محمدافضل خان خسرمن داد را ل السراجی بعدھاخسرخان شد ودخترخودپيرمحمدخان جب

 کرد گی می باخان  زندره تتمدۀ خان درقريۀ عليخان غازی دادزياتردرخانۀسارابه محمد افضل خان پسرجلندرخان نو

کردخانم من که آن وقت  مناسبات خانوادگی خان غيرمستقيم مداخله میری يدطوالداشت ودئدرموسيقی وشعروبزله  گو

که پيرمحمدخان را قھرسازد وپيرمحمدخان دوباره به جبيل السراج برود  وخانم من نبود به خاطری ھمکالس من بود

  خواندند ومی  زيرا ازيادکردندۀنوشت وآنھا اد ددنوانددرس می خ او يکه نزدئروزی نوشت وبه دست طفل ھا

  پرقچه دم تيشه

  بودنه چنگ باشه

  نامش پيرمحمدخان می باشه

  درخانه داماد

  هخانه  دامادمی باش

  "معشوقو"

   .سراج رفت وتاآخرعمربرنگشتلل اپيرمحمدخان قھرکردوبه جب اين نوشته رااززبان اطفال پيرمحمدخان شنيد

را خ اين شعرم و ماماقنداگرمن مردم عوض کل:ه گفتمگفتم خنده کرد ماما می را م من که استادازاصل سخن دورنشو

گذارم اوفھميدکه مقصدمن ازکدام  ه شما میه به اين وآن نوشته کردی زيراالشيکئمن شعرھا  من بگذاريدۀزيراالش

  .شعرخودم وازکدام شعراستاداست خنده کرد

را روشن کرديم سکوت اتاق را من سگرت  و  استاد.آورمراکه باھم بزنيم سگرت ازاتاقم بياور گفت گم شو سکرت مرا

 و  دربين گيريه می زدفقکه فق  فراگرفت دردل استاد چيزی گشت  استاداشک زياد درھمان شب ريخت درحالی

 دادم استاد به استادرا من قلم برداشتم درحضوراستادشعری نوشته وپيش روی استادگذاشتم قلم خود ميکرد ازوطن ياد

 روی خودراشست وشعرمحمودطرزی رازمزمه ميکرد آوردم آستاد اصالح کردمن رفتم آفتابه ولگندرا چندجای شعر

  خواند تابوت مارا می

  ش ازرھبران حزب دموکراتيک خلق بودده ھای گلوی خودرابازکردوھدف شعرمن چای آوردم استادقلم برداشت وعق

 تــته، دل بينوای كيســوين مرغ پر شكس    تـساين خاك تر بخون شده ماتم سرای كي

 جا سرای كيستــت كه آنـبار كس نگف يك    ك رفت روز و شبــفله لق تا بــاد خــفري

  ھان ای وطن فروش بگو خونبھای كيست    ی سر به بزم غيرـگون شرابھا كه كشــگل

  "استاد خليلی"
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و زياد گذاشتم استادخواند روی استاد برار در نوشتم باز شعراستاد ضده که استادکمی سرحال شودب من به خاطری

يعنی روزی که حزب دموکراتيک  خلق برود مجاھدھفتگانه وھشت  است به جايش سگ نشستکله پزبرخ : گفتيدهخند

ھبران ھفت گانه وھشت گانه وحزب  روی.  است استادسگ زرد برادرشغال دم بريدهرامی گيرد من گفتمگانه جای شان 

 درحالی داد می سرسپرده دشمنان افغانستان می دانست روی مجبوريت سربامجاھدين شورو مزدوررا مکراتيک خلق د

لت حزب دموکراتيک خلق کرسی دو و کردند درکابل بدون ترس درحال آرمی زندگی می  که دوپسرويک دختراستاد

   .يکی ازفرزندان استاد اختصاص داده بوده بلندراب

   اين دوشعری که ھمان شب نوشتم 

 

 استــوای مــس در نـفــته قــکسـر شــرغ پـآواز م   تـاسـرای مــه ســـستــال و خــد مــگــاک لــآن خ

 تـاسـای مــجا، جــت که آنــه خار گفـۀ پا بــآبلرـھ   ب و روزـت شــد که فرياد کيســنيــدا نشــگر آن خ

 تـون رگھای ماســاين خ م،ــگوش توگويه اد بـاست   درديارغير زند شراب می ر ماــام رھبــنه دزدان ب

  مقصد من رھبر جھادی خودفروختۀ آی اس ھاست  مزدو روس ھاست که ت خلق وپرچم ـد توســـمقص

 "سيد موسی عثمان ھستی"

  

  نغمۀ زنجير

  خداخواھدوطن آزادزدست ديگران سازم

  زوصف جوی بارانش قلم راترزبان سازم

  نداردخامه ام امروزياران عرصۀ جوالن

  شودآزاداگرميھن قلم رطب السان سازم

   آزادیراه فروغ رنگ تصويرشھيد

  چوخط زربه روی صفحۀ تاريخ عيان سازم

  به يادنغمۀ زنجيرپای مردزندانی

  ھزاران داستان ازغيرت آزادگان سازم

  به رنگ آتش قلبم برويدالله درگلشن

  بھاردشمن ميھن به دست خودخزان سازم

  کجاشدبلخ بامی وچه شدآن غزنه محمود؟

  شودروزی ديگرباره وطن راآريان سازم

  زدھلی تابه بحرھندزمشھدتابه آموو

  اگردستم رسدروزی به عصرآن زمان سازم

  کمان قامت نداردطاقت فيرتفنگ امروز

  که کاغذمشت قلم مرمی به جان دشمنان سازم

  چراغ معرفت افروزم وازنام بگريزم

  شوم شاگردموالنامنوراين جھان سازم

  يرباشدذچوعمرم رفته ومغزم کجا تحصيل پ

  سازمزفيض ناصروبيدل چنين شعرروان 
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  خداخواھدکه نيستی رابه ھستی گرکندتبديل

  گذارم قصرعزت رابه ميھن آشيان سازم

  "سيدموسی عثمان ھستی"

ه نشررسيده دوباره به سالگی وفات استادباوجوديکه درپاکستان وکانادا ب٢٨يک شعراستادودوشعرخودرابه يادوبود

 که به يک پلک زدن شعرمی نوشت مطابق قوانين رسانم من دوکس راپخته درشعرفارسی يافتم يکی استادخليلی نشرمی

آزرده است  وديگری که يک انسان بادانش است ازمن به خاطربی باکی ام درنوشتن شعر اصالح ميکردرا شعری شعر

-  آزادافغانستان« وزين متصدی پورتال معروفی  هللاآن محترم استادخليل درشعرشناسی وقوانين شعری يدطوال دارد

وزن شناسی است احترام  می باشد محترم استادمعروفی ماننداستادخليلی درتول وترازوی شعراستاد »آزادافغانستان

   .زيادبه دانش وقلم استادمعرفی دارم اوشاعروصاحب وزن وترازواست ومن شاعربی وزن وبی ترازوھستم

ی به ئضی وقت ھا مدح سراخوشش نمی آمدبعاين سه شعری که درباال ازآن يادکردم درحاليکه استادازرھبران مجاھدين 

باخانم   درامريکا بودهش ھميشکه نجات پسر کنددرحالی دانستم که اين کارا چرامی کردمن می نام شعرمقاومت می

نام يتم بچه  م بچه زخم زبان نزنداستادسالھا ازيش به نام يتکه زنی درصورت ش می توانست به امريکا برگرددرانودخت

 بود ش که زن آخراستادظلم دخترماماي از را  استادۀت رفتن به خانأ جر ديگرشالد واوانزن  خودرنج کشيدۀدرخان

با  کردند ش درکانادا درشھرمازندگی مینوز دختر دو  بودوزن دومش که ازخانواده مولوی صاحب کاکړ نداشتند

  .کند ی میفوت کردويک دخترديگراستادھنوزدرشھرمادرکانادا زندگ وخانم استاد نااميدی شھربانودختراستاد

 و برادر با شاعر  نويسنده و،حقوق دان، کردجارهللا ومعتصم با که يک انسان دانشمند ش درھندزندگی میيک دختر

زمان حزب  در و حاکم برکی برک لوگربود کردندومعتصم با درزمان داوود درکابل زندگی می خود يک خواھر

گرفته را صم ھم دخترعبدالرحيم خان نايب ساالرمعت  زندگی می کندامريکا حاال در و دموکراتيک خلق والی کاپيسا بود

  . استاد ھم می شودۀدرحقيقت باج

 ديده نمی شود بافته استادخليلی که درآن کتاب ازسبک گفتارو قلم  استاد درخاطرات ساخته و  عکس ھای جعلی زياد

پسران  ه نشررسانيده  نامی ازدختران ، ديگرتصاويربۀدرآن کتاب  درجملرا ش عکس خودوشوھرخودتنھا ماری دختر

 صفی هللا خليلی نه نام ازپسران زن دوم استاد  من زنده يادۀپسرخال نه  زندگی استادبودندئی از که جز وزنان استاد

خليلی  خليلی معتصم با خليلی ونه ازجارهللا خليلی ونه نام ازمسعودخليلی ونجات خليلی درکتاب جعلی که به نام استاد

ال برده من ؤزيرس که اين پنھان کاری ھا کتاب خاطرات استادخليلی را نامی ازآنھاديده نمی شود نشررسيده  عکس و هب

که من اززبان استادشنيده ام ودرآن وقت ياداشت گرفته ام بدون کم وکاست  درآينده ازخاطرت استادخليلی درمقاالت خود

يک مثال خدمت شما به  برد ھبران حزب دموکراتيک خلق بدمیدردل ازرھبران جھادی ور نويسم گفتم که استاد می

  .رسانم عرض می

من  را گفت می خواھم استاد خليلی راببينم آن وقت ترس سوسايت بم نبوداوه روزی يک مردژوليده عقب دروازه آمد

 پيشانی مردژوليده خيلی خوش شدچين ھای. ش ازخودنشان دادازجابرخاست خيلی خوش وب داخل خانه بردم استاد

وليده ازطرزپيش آمداستادخليلی بازگرديداين عادت استادبودکه دربرابرشناخته وناشناخته يکسان لطف ازخودنشان ژمرد

دل رابه  راز ت حرف زدن وأدرديداول باشوخی ھای مزه داروخودمانی جر کرد  شوخی وخنده می ویوبا می داد

  نشمندان افغانستان ديده امن کمترداأجانب مقابل مھيا می ساخت اين ھنررامن درش

 من به کسی که درخانه باماھم کاربودگفتم به مھمان واستادچای بياوريد. نشاند درپھلوی خود استاد راموی ژوليده  مرد

که موردلطف مادی ومعنوی  داد وخاموش  کاغذی ازجيب خودبيرون کردوبه استادموی مردژوليده  چای آوردند

  .استاداگرقراربگيرد
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 اصالح کندش را شعرتا  ازاستادنکردیاوخواھش  رابه دقت خواند ویاستادشعر کرد تخلص می "وطن " ودشاعرب مرد

  .به دقت خواندخنده کردرا ھم دست به قلم نبرداستادکه شعر واستاد

کردم که ازوطن چيزی باقی  من فکرمی به توبره مجاھدين وحزب دموکراتيک خلق به باددادندرا گفت خاک وطن 

 وشعرشمامی آيدآن مردخاموش وشاعرھم خنده زياد بوی وطن ازشما شکرخداکه شمارابه نام وطن می بينم و شدنمانده با

  .ش موردلطف معنوی نه مادی استادقرارگرفتبه خاطرپختگی شعر  شايد مویبعدازخواندن شعرمردژوليده استاد کرد

 را شاعر مرد شوخی شما  استاد.من گفتم بعدازچندساعت اجازه رفتن ازاستادخليلی گرفت  موی وطن شاعرژوليده

راست گفتی  يدئ استادبگوبه : خداحافظی ميکردم آن مردگفتموی که دربيرون دروازه بامردژوليده  ولی وقتی  آمدخوش

 شدم به خاطری رمن ناگزي که خاک وطن رامجاھدين ھفت گانه وھشت گانه وحزب دموکراتيک خلق به توبره بادکردند

اين وطن  وتخلص خودرا وطن گذاشتم شماکوشش کنيدبا" ھيچ دل بستم"به  به نام وطن يعنی ل نشودکه نام شمع وطن گ

به توبره بادکردندتوکوشش کن که به نام شعرمقاومت را راست گفتيدکه خاک وطن .فروشان دروطن فروشی يکجا نشويد

تاريخ حق العبداست حق هللا نيست  ۀ خدااست چون محاسبۀرازمحاسبت تاريخ سختۀرانسازی که محاسبدزدۀ تاريخ خو

  خداوندھم اختيارعفووبخشش را ندارد

من گفتم جوابی نداشتم  البته شعری که راجع به  رابه استادگفتم استادگفت توچه گفتی ؟موی  من آمدم حرفھای مردژوليده 

 ذی مقاومت نام برده ايدآقای وطن خوانده باشدوازکسانيکه به نام ببرکاغ شايد، الحق وديگرمجاھدين نوشته ايدءضيا

چطوردرخدمت خاينين قرارگرفته وبه  الی به اوپيداشده باشدکه اين يک انسان باخردؤس بوده باشدن رديد اين مأئت مورد

 زندگی من خبرنداشت ۀگفت اگراوازسابقه خنده کرد.دست بياورد استاده نام شعرمقاومت ازجيب دزدان چيزی ب

که  گفتی عادتیدگفت چران من سکوت کردم استادخنده کر؟ندادیرا راجواب اين مرددانستی چ  زندگی من میۀتوازسابق

  .درطفلی شودتاروزمرگ دورنشود

. کرد خوردمستقيم وغيرمستقيم اعتراف می ھم برمیخودش استادبعضی وقت ھادرجريان صحبت اگربه  شخصيت 

ولی اين مردنه فھميده که ( ھم نام برده بود تاريخ وشعرمقاومتۀ اين مرددرشعرخودگوش زدکرده بودازمحاسب:گفتاستاد

جمله داخل قوس يک شوخی بودھردوخنده  )شده...)گ(درطول تاريخ زن وطن توسط دشمنان وطن ومزدوران داخلی 

  .کرديم
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