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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  ھستی عثمان سيدموسی

  ٢٠١٥ سپتمبر ٢١
  

 تواند می شده تاريخی درس يک،  نيست  ھم جواب ،نيست گله اين
  

 پريشان و پير ام ادهافت رمريضیــدربست    توان تهــنوش به ندارد دست دمـپيرش من

 باشدچوآتشفشان وقبرمن آتش من تاريخ     خيال نه و خوابست نه تاريخ رباشـباخب

 ترازو وبی وزن شاعربی

از مدتھا قبل می خواستم پوزۀ ھاشميان، يکی از سگان دھن دريدۀ ھاشم جالد، را خرد کنم، مگر دم تبرم را نمد پورتال 

رفته بود که نمی گذاشت با اين تخم حرام آن طوری که دلم می خواست، تصفيه حساب گ" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

خدا را شکر که ھاشميان ماھيت خود را اشکار ساخت و پوزبند قلم من در موردش برداشته شد، حال اين شما و اين . کنم

  :ھم آزادی قلم

 هللا عصمت قاضیۀ نوشت و تاريخ به رنظ بودنش وعرب تواند نمی زده پشتوحرف و است پشتون نامه ب ھاشميان

 جد نام که باشد می جدھاشميان نام صفدرک، خواند می برعلینق سهانو تاريخ روايت به را کنر ھای سيد که روحانی

ً وفعال است ازکنر ًاصال که روحانی قاضی ۀنوشت نظربه. بودند آمده کنر به ازپاردريا بوده صفدرعلی،  برعلینق

 .ھستند مذھب سنی حاال، بودند مذھب عهيش اينھاً قبال دکن می درشھرمازندگی

 جد چون داشت ھم حق را واين بوسيده دارد افغانستان زبانان دری با که خاطرخصومتیه ب مالعمررا چشم ھاشميان

 در داکتری که افغانستانۀ شد شناخته رخؤمړکاک حسن استاد ۀداشت سنددست اساس به عمر ازمال قبل ھاشميان محترم

 اسناد اين و زند می  را اول حرف تاريخ درقسمت درافغانستان ًفعال و دارد معتبرانگليس ھای دانشگاه از تاريخ ۀترش

 درزمان وانگليسھا ھاقرارداشت انگليس درخدمت ھاشميان جد کنری محمود سيد که است پشاورموجود موزيم در

 ھا انگليسۀ ازدسيس خان اميرعبدالرحمن. مربسازندع مال يک کنری محمود سيد از خواستند می خان نااميرعبدالرحم

 شيردارد افغانستان جنگل نسازيد ماده پلنگ ماده ازپشک :گفت انگليسھا به و شد آگاه

 ميخ دستورداد خان ناعبدالرحم امير برداشتند کنری سيدمحمود ازحمايت دست شد ءافشا انگليسھا رذالت راز چون

 خبرشد سيدمحمودکنری. خودبکوبم دست با محمود سيد درکون من تا بسازيد من نلکترازفالو درازتر، بزرگتر فوالدی

 انگليسھا اورا.  بگيرم ازخدا درآخرت را خود پادش که قرارنداشتم شما درخدمت خاطرخدا به من گفت انگليسھا به

 تحت اورا ميدھ مین یکس به را خود جاسوس وقت ھيچ ما که گفتند خان اميرعبدالرحمن به بردند ھند به ازناچاری

 . قرارداديم نظارت

  بودهھمه کاردرباردر  وقت آن در و بود امير ھای بچه ازغالم و امير بيريش که وردکی کرنيل الال  بهشد ميد ااميرنا

 کار به دست داد می انجامرا  ارگ درداخل کاراستخبارات که کرنيل الال. کرد دفاع ازسيدمحمودکنری انگليسھا:  گفت
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 آگاه اميررا .ھستند رفتن درشرفو  ندبود نرفته ھند به آنزمان تا محمود سيد ودختران زن نمودکه حاصل عاطالشده 

 وپيش ازپس ھم راه در و بياوريدرا  جاسوس محمود سيد دختر و زن برويد دستورداد وشمالی وردکیزدان د اميربه کرد

 .بگيريد مرا انتقام شان

 به سيدمحمودخبرشد وقتيکه. کردند تطبيق درراهرا ودستورامير آوردند کابل به ناجوانمردانه را سيدمحمودۀ خانواد

 ھم خواھی تومی گفت انگليسھا .آمده من ۀسرخانواد که حالتی اين نه بھتربود امير دست به من کشتن گفت انگليسھا

 ندارد امکان اين درسياست خودبرگردی ۀخان به سالمت وھم غازی ھم شوی کشته درجنگ

 روزی. شود دچارمی من سرنوشت شودبه جاسوس اجنبی به که کسی نوشت خان نااميرعبدالرحم به دکنریسيدمحمو

.  ببينی  سرچشم بهو  باشی زنده که است اميد شود منۀ خانواد سرنوشت مثل تو ۀخانواد سرنوشت که رسيد خواھد

 حزب و مجاھد ،ازطالبً خصوصا ستانافغان داران زمام بودسرنوشت زده وتاريخی زيبا حرفً واقعا کنری سيدمحمود

 شادرا  الحقءوضيا برژنف روح، تجاوزکردند ديگر سرناموس يکی شد قسم ھمين موجوده وحکومت خلق دموکراتيک

 نمودند

به جاسوسی  کابلدر " علوم اکادمی"ودر انقالبی درشورای وپرچم خلق زمان در که را  سيستانی عظما ،ھاشميان

  ویھای نوشته ھنوز رنجبر دستورکبير وبه کرد می کبيررنجبرجاسوسی رایب ھرافقظا ۀگفت وبه اشتغال داشت

 .شود می تحماي و ديگران ازھر صمد ازطرف ودرغياب رسد می نشر به جرمن درافغان

 ًقبال نويسی درتاريخ را خود شرف که سيستانی بدھد تئرابرا سيدمحمودکنری درتاريخ که کرد ازاوخواھش ھاشميان

 سيستانی چراجواب که گفتندکاکړ حسن به. کوبيدم دھنش به باقلم .سازد سرچپه  را تاريخ خواست برداشت قلم ،بود باخته

 و ماليد خاک رابه پوزسيستانی اسناد.  است تاريخ استاد عثمان سيدموسی نيستم تاريخ استاد من :گفتده کر خنده راندادی

 کاکړ محترم تشکراستاد .دارد دربغل تاريخ ۀينئآ کند می استفاده عثمان سيدموسی استاد ھای ازمعلومات که کسی

 که يدئنگو استاد مرا ًلطفا گفتم می ھم درپوھنتون من شوم خوش استاد نام به دوخانم مانند که نيستم بچه من، صاحب

 قلم وھرکی نيست استاد اندازد گردن به لھد ھرکی ديگرندارد یکس،  شخود غيرلياقت را استادیلقب  دادن صالحيت

 در صاحب ړوکاک ھاشميان شاگرد من گرچه.  کنم تشکرمیړکاک استاد ازلطف بازھم نيست نويسنده گذارد جيب به

  دانم می خود استاد ،نويسی تاريخ وميتود نويسی درتاريخ راړکاک استادبا آنھم  نبودم ادبيات یځپوھن

 کاناني ازسرنوشت دندبو خاريده را خود سرجد درجاسوسی و تمام فاميل ھاشميان، برادرھاشميان مسعودحيدرسيد

 به و کشيدند ازافغانستان رسمی پاسورت با شان قدرت درزمان را  ھاشميان وھمين افتادند روس دردامنه نگرفت خودپند

 نشاندندکه کرسی بهرا  پژواک ناعبدالرحم وحرف انداختند زندان به را  کابل پوھنتون استادان ھاشميان ھمکاری اساس

 .فرستاد من تعقيب بهرا  مقررکردھاشميان که ھرجا مرادولت : گفت یم پژواک

 از خيرآنھا نه اند آموخته عثمان سيدموسی نزد را طرزنويسندگی نوشتنداين سرمن که کسانی گفتی ھاشميان آقای خوب

 دعقدرم  تا دادم یم را فوالدی ميخ ساختنسفارش  خان ناعبدالرحم امير مثل من آموختند می من از اگر و نياموختند من

 نبايد را نويسان سست واين نيست شخ من وقلم فالن مانند شان وقلم فالن بودند نويسان نرم اينھا .زدم می تو قلمو  تو

 نه ام نوشته کس سبک به امروز تا من نه.  دارم نوشته ودر درشعر را خود خصوص به سبک من گفتی می من شاگرد

 درشعرازسبک تنھا خواھد می نويسی پرده وبی صداقت و پاکی،  تأجر من بکس. تواند می نوشته من سبک به کس

 طرز از را شعر قسمت اين افتخارگفتند با دانستند شعری قوانين از مقدم درشعر را شوخی و وطنز کنايه. گرفتند کار من

 دست چيره ندگاننويس جای به من نيست بيش طنز يک منۀ عقيد به جمله اين که ميگرفت موسی قاضی شعری سبک و

 .کردند استفاده شوخی خاطر به کنند پيروی من وسبک ازمن که ام نرسيده وشعرشناسان
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را خود حد که کردم توصيهو بقيھ کبير قيس و تو به من که زنيد مگرسرنمی انوری حميد استاد وزين سايت به شما

 نه و طاب نکنيد زيرا نه آن افراد استاد اندھر کسی را استاد و استاد ادب دری خو بگيريد دست بخشی ازتاج ،ديبشناس

 کسی چنگ نول مرغان جزکل شود می بوگين الش روزی دادن استادی واين داريد یکسه ب را استادی دادن حق شما

 شخصيت ازنگاه نه افغانی ۀدرجامع شما گويم کبيرمی وقيس نوری وبه تو به حاال شد نخواھد ديده الش دوراين ديگری

 بد را  افغانستان ھای مليت دماغ بويش که کنيد می بخشی تاج وآن اين به خود ازچتلی چرا نداريد یئجا نشدا ازنگاه ونه

 بوبسازد

 تنھا نه من ولی بود نموده محترمانه ۀتوصي دوخانم به "آزادافغانستان -آزاد فغانستانا" وزينپورتال در .ل آزاد آقای

ی نقش چه افغانی ۀدرجامع دانش دھندازنگاه میدی استا شماه ب که وکسانی شما که فکرکنيدً قبال گويم می کنم نمی توصيه

 واين ديبخوان را رشتيا قاسم سيد ھای اشتدوياد کردند می دربارجاسوسی در شان پدران که داکترکاظم ھمين ويا دارند

 دھند شورمی چتلی جرمن افغان کبيردرسايت قيس با حرامزاده واين زدند می اول دربارحرف که شناسيد می را خانواده

 پرچمیۀ زاد مجيد وبيريش پرچمی يک فارانی مسعود داند می که اين وجود با و آبرو نه دارد شرم کبيرنه قيس اين

 نام به واوھم ساخته اونابغه از وطنداری خاطر به کبير قيس حاال کرد کارمی کاتب دربست بود رمنيم ۀمجل معاون

 گيرب خودرا سگان دھن و مجبورنساز مرا کبير توقيس به ميگويم بازاندازد  می گجن کون با را  تنبان وفارسی پشتو

 . کنم می پوشی چشم انوری حميد استاد احترام بهوتا حال  شناسم می ازنزديگ تراۀ وخانواد تو من ورنه

 فروختندن را طنو، دادند وشھيد کشته ھزاران، نبودند فروش وطن نبودند جاسوس ،بودند باناموس مردمان ھائی  شعله

 شريف ھای انسان چرا شما، نرفتند روس بار زير،  درپنچشيرآغازنمودندرا  فروشان وطن وشما روس عليه جھاد اولين

 اديان چتل دامن در کنند می انکار خود بودن ازمارکيست ھا یئساما اکثر .بينيد می تسليمی ھای یئساما نظر از را 

 بينيد نمی ھايش کسيسترازنظرما چرا را یئ شعله شما. ديگير کارمی افگار ناخن ازھمان وشما انداختند خودرا خرافی

 ھای تسليمی سگ وحتی واست بوده تر شريف اوباش قماشان ازشما تراست رذيل شما درنظر کهھائی  یئ شعله ھمان

  . دارد شرف شما ۀدارودست و سرشما ساما

 می ھمه ب ومذھب دين نام وبه زبان نامه وب وقبيله قوم نامه ب ، منطقه نامه ب،  آيديا نام به افغانستان ھای مليت کی به تا

 خواب افغانستان واگرھرمليت برابراند و برادر افغانستان ھای مليت ۀھم کنيد می شما را یئ لهيقب وکارشاھان اندازيد

 نمی آدم چرا شما. پرد می انگليس ميخ واز بيند می انگليس را مادرخود شوھر، مادرخود پھلوی در او بيند می برتری

 نمی پوھنتون پشتون حتی امروز که رسانديد بينی به  ای اندازه بهرا  مردم. آموزيد نمی خود ۀگذشت اعمالزوا ديشو

 ھا وپنجابی انگليس ودرخدمت دارد نفرت افغانستان نام واز کند قلمدادمی پاکستانی را ديورندخود خط طرف وآن گويد

ت سايت نام که ھستی افغان توکجا زنيد میرا  وطالب شعدا کثافت لھوزدرھر نداريد شرم ماش اندوھنوزھم قرارگرفته

  ديندھ ونظرخواھی نوشته مجالا ھار اوباش بشرم بزرگ مرد آن ازنام شاد صاحب مستوفی روح ماندی افغان را 

  باقيدارد

 


