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  سيد موسی عثمان ھستی

١۵.١٢.٠٩  

  

  
  اين عکس درموزه تاريخی کوريا گرفته شده

  

  نمی دھم ؟مؤخذ چرا من در نوشته ھای خود 
  

ه ال بار ھا در ذھن دوست ودشمن من اين سؤ ستم ک م ني د آن ھ ويم ودر بن ا جواب بگ دم ت ور ش روز مجب ده ام خلق ش

ذ ا نمی پ ذيرد ي ه من مؤکس می پ نم ک راف می ک اريخ يرد وخودم اعت سمت ت دگی در ق ی در طول زن ستم ول رخ ني
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ن من که به قوانين نوشتن تاريخ دست رسی ندارم نوشتن حوادث تاريخی توسط و بودم در حاليکه اکنجک ی اي من معن

  رخ ھستم ويا حق ندارم که موضوعات تاريخی را نوشته کنم  ندارد که من ھم مؤرا

ه اساس  ا ب ستبدين وي ان عصرازترس م سان ھم اريخ نوي ه ت د ک اريخ وطن خودمی دان ه ت زی راجع ب ھرکس که چي

نيدم يادي به اشتباه رفته وحقيقتياو نوشته کرده ی اطالعات غلط چيز ا در   تاامروز پنھان مانده ما اگر ش وديم وي ده ب

دخودرا  ديم چشم دي جای خوانديم با امانت داری بنويسم ويابا امانت داری  از زبان ھمان شخص نقل قول کنيم واگردي

ا يم از کتاب ونويسنده موخذ بدييم واگر در جايی خوانديبگو ته وم ا گنگ نوش سم ديگری ي ھم واگر کسی جرايان را ق

ا کس ديگر نوشته چون سبک آنرا تشريح کرديم وفھم واطالع شخصی  يش از م ل است در حاليکه پ ا در آن دخي م

ه ک  نويسی باهواقع نم ک د الزم نمی بي م باش د اگر يک موضوع ھ رق می کن دھم لک ششم را مؤشخص قبلی ف ذ ب خ

  چراکه من سر ياداشت ھای تاريخی خود ايمان دارم

ته قبیواگر کسی روز ن موضوع را نوش د اي ه احم رد ک اد می ک ويم انتق م می گ ده باش ر خوان ما اگ ی من ل از ش  بل

ه خوانده ام به اين دليل مؤ اه جمل ته من از نگ ه نوش د ک ما ببين ده ام ش ويم من نخوان م می گ خذ ندادم واگر نخوانده باش

  بندی به آن شايد سر نخورد وشايد در متن ھم کم وزياد صورت گرفته باشد

ت تاريخی را جمع آوری کرده مانند حديث بخاری که بعد از پنجصد رخی که يکقرن بعد از من واز تو جرياناويا مؤ

سال ھجری جمع آوری شده  در حاليکه بسيار نقل قول ھا اشتباه وخود ساز باشد در وقت وزمان نوشته نشده  روزی 

ؤاشتباھات آن برمال می شودنبايد امام بخاری ر يم م ه دروغ ووا محکوم به وارونه  نويسی کن ه رخ را محکوم ب ارون

  .نويسی کنيم 

ه  ه ديگر در خان سا يک مرتب ه خود در واليت کاپي ه در خان مثال ميرمسجدی خان دومرتبه زخمی می شود يکمرتب

شته شده در يکيکه خاطر ه  بمگرشوھر خواھر خودعليخان غازی تتمدرۀ  ه انگليسھا ندانند که اوک ری خان و مت  کيل

ان طفليت نام خواجه سبز پوش ه  بعلی خان در منطقه ای ان تازم بين تتمدره واوپيان دفن می شود که مردمان آن زم

   . استيم که مير مسجدی خان در خواجه سبز پوش دفن شدهاما زنده بودند وما از خانواده ھای خود شنيده 

د  سھا درھن وده وانگلي د مروج ب ه در ھن امی است ک ستند ن ه مجددی ھ ه خواجه ون صاحب زاده که نه سيد نه مير ون

ه اشخاص بر تانوی به متنفذين دنباله روان خود اين القاب را می دادند ودر افغانستان ھم اين القاب از طرف شاھان ب

ا گلجان وصاحب زاده ًوافراد داده شده مثال صاحب زاده تگاب ميا گلجان انواده مي ه خ ود ب شتون ب وم صافی وپ ه ق  ب

  .ھای ده قاضی ودوالنه امير دوست محمد خان القاب صاحب زاده را داد

ر مسجدی دزد ه امروز آقای دستگير خان پنجشيری ب زاد قبرمي ای کھ ول آق دالرحمن خان را ق ان اميرعب ه در زم ک

ر مير ی مسجدی کوھستانی اعدام شد ودرقريه ده قاضی دفن شده قب ان مل دقھرم اع از  ميخوان ه دف ودر نوشته خود ب

ا در حاليکه  استناد می کندتاريخ روان شاد کھزاد به امير کلکانی  ات بگرام ب ه در حفري شايد کھزاد صاحب زمانی ک

 کمتر از فرانسوی ھا کار می کرد از زبان کدام بی سواد شنيده اين قبر ميرمسجدی است در حاليکه مير مسجدی دزد

زاد می شنود  مير مسجدی خان شھرت نداشته کسی بوده که اميرعبدالرحمن خان را پشک لنگ می گفت وقتيکه کھ

   .که اين قبر مير مسجدی است فکر می کند که قبر مير مسجدی معروف است

م بدستگير خان پن.  اين تشخيص درست نمی باشدفرزند ھمان خانواده می دانم که به حيث نکه من حاال ه جشيری ھ

د من واقعيت را  داد می کن ان قلم ر مسجدی خ ازی خود صاحب زاده ھای ده قاضی را نواسه مي خاطر خراسان ب

ان  ادر از ميرھای باي وده از طرف م نوشته می کنم که ميرمسجدی از پروان نبوده از کوھستان واز آن طرف دريا ب
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ی وخواھر واز طرف پدر کوھستانی  اصلی می باشد دو خواھر خودرا ي ان پروان ر عثم ه مي ه ديگرکی ب خودرا ب

  . است داده بود در قلعۀ عليخان زخمی شده ودر خواجه سبز پوش دفن کرديدهه ایعليخان تتمدر

ته باشم يمن چه ضرورت دارم که مؤ ه ک خذ کس ديگر را بدھم من تا صد در صد سر حرفھای خود ايمان نداش کلم

تن اين نکته را درزم . نوشته نمی کنم  ه تصحيح م ده ب شان وع ان خودش خدمت عالمه کھزاد نيزعرض نمودم که اي

   .ھنگام تجديد چاپ داد

تباھات وجود دارد در  ا اش اريخ م اب ھای ت ه در کت د ک ُدر حاليکه عالمه کھزاد، غبارمبارز وحبيبی پر کار می گفتن

  ت نداد شايد موقع اصالح کردن به آنھا دسو چاپ ھای بعدی آن را اصالح می کنيم 

ا حيثيت تذکردھيم، از آن جايی کهخواھم اشتباھات آنھارا ب ما اگرامروز  يش نادانھ زرگ پ رد ب ن سه م  کتاب ھای اي

داريم را گرفته حق زبان دراز کردن در يک مجلس را کتاب ھای مقدس  ا ن اه ت ا را از نگ تباھات آنھ ه اش چه رسد ک

دت أرجکسی  اگر .کسی نوشته کند ء وانشاءتاريخی وامال سد کن زی بنوي م وکاغذ و چي ا پاچه قل را می وي  از ھر ج

  گيرند بدون اينکه استدالل ومنطق بکار ببرند

ه  سلی ک ن ن ه اي نم و ب ته می ک ازه نوش ز ت ه من چي وق ک ل ف ه دالي م ب ذ نمی دھ  دوستانی که می گويند چرا من موخ

ست نخودش می داند ونمی خواھد که بياموزد نوشتن سود ندارد وانتقاد  ده من در ست ني ه عقي تن ب شان را جواب گف

د دستگير خان پنجشير د ومانن ه زعم یبگذار که بدور محور نادانی خود بچرخن دتا ب د جمع کنن ا چرن ا وآنج  از اينج

  .جلد کتاب ۴٢٠لف يسند مؤخودشان مقاله شود ومقاله ھا  کتاب ودر سوانح خود بنو

ه حساب من به اين کار ندارم که ديگران چه می گويند ، خودم آنچه را شاھد بوده و قسمتی از تجربه شخصی خودم ب

م . می آيد می نويسم و برای اوالد فردای وطن می سپارم نه می خواھم که نوشتۀ مرا کسی کتاب مقدس بسازد و نه ھ

 .شايد دراين باره بازھم در آينده چيزی بنويسم. به آن درجه قبول دارمرا از کسی ديگری 


