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 سيد موسی عثمان ھستی

                                                                  ٢٠١۴ دسمبر ٠٢

  

                              نيستبيشی لکۀ تاريخی چيز غير قھرمان سازی خيالی استعمار،

  

  ی  و نه بر دشمنـنه بر دوست رحم داشت    در قدرت خود شريک نشدی درغم ميھن

  تا زنده بودی حرف  زدی از تو و از من   طفل را شکنجه دادی و روشنفکر را کفن

  شاعربی وزن وبی ترازو

بود که مسعود يلی در پاکستان بود و به گفتۀ فردوسی من او را رستم  نوشتم  و در آن ادعا  شده ه ایچندی قبل مقال

خيالی ساختم، ورنه يلی بيش درسيستان نبود، چون من در آن مقاله نوشتم اگراحمدشاه مسعود را من رستم خيالی نمی 

وافق زيادی داشت و ساختم، يلی بيش در پاکستان نمی بود که مقالۀ نوشته شدۀ من مانند ديگر مقاله ھای من مخالف و م

الھای مخالف و موافق مقاله و ؤ که به سبه ھمراه داشت تيلفون ٣٩انعکاس مقاله بيش از ھفتصد و ھژده ايميل و بيش از 

  .ن مقاله از من معلومات و اسناد بيشر خواستندابه ايميل ھا پاسخ دادم و بازھم يکتعداد از دوستان و مخالف

 از روزھای ی وعکسمجيد کلکانیکه عکسی از ھفده سالگی  ، گفتند ھمان طوری بعضی کسان که بازھم قانع نشدند

 جنگ در خاطرات خود ارئه کردم که دوعکس تاريخی  تھداب محکمی برستون سطرھای ۀ درجھبمارشال  فھيماول 
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از ليز نورستان که ادعای آوردن احمدشاه مسعود  در مقاله ای.  شدمارشال فھيم و مجيد کلکانیمقالۀ قبلی من در قسمت 

توسط ما، تحت رھبری قھرمانی ملی واقعی افغانستان پھلوان حاجی احمدجان پنجشيری، تنھا يادداشتی از خاطرات من 

رديد تا اقوام بيخبر از خود افغانستان را از تاريخ گذشته باخبر و شريک خاطرات خود ساخته گبود که دريک مقاله ارئه 

که اين قھرمان خيالی و مصلحتی ساختگی کرزی و استعمار را مردم افغانستان بيشتر با ارائۀ اسناد بيشتری .  باشم

 .بشناسند

ثق، ميز قلم مرا خورشيدی ساخت، وی خود گذاشتم که عکسی از آن زمان و ديگر اسناد مئمن اسنادی در باالی ميز ادعا

ن ا که بر دروازۀ انتقادات قرار گرفت و مخالفحتی چشم نابينا ھای قلم و کاغذ  را روشن و روشن تر گردانيد و قفلی بود

  .مقالۀ من کليد منطقی پيدا کرده و نتوانستند که اين قفل منطقی را با کليد اعتراض و نقد باز کنند

تنھا دھن دلقکان قھرمان خيالی را بست، بلکه ه ش بياور، دست نويس اين صاحب قلم بود که ندليلکه چو گفتی  مقاله ای

  .به سياست مداران و نويسندگان چيره دست افغانستان شددستآويز خوبی 

که برادر احمدشاه مسعود به مجلس سنا رفت و از سنا خواست که عکس قبر احمدشاه مسعود را در بانک نوت  زمانی

 ی در قسمت قھرمان ملی افغانستان پاس شود که تعريفی از قھرمان ملینشر برساند وھم قانونه ھای افغانستان، دولت ب

  .افغانستان داشته باشد

 مقدمه چينی صورت گرفته و راه دوستم و اشرف غنی احمدزی بعد از مشوره با ضياء مسعوداين سر و صدا توسط 

خاطر ه  ھموار شد تا در مجلس سنا ُدر افشانی طنز آميز کند و باحمدشاه مسعود، رئيس بنياد ولی مسعودرفتن به 

  .که از خر نام  ببرد، به خاطر پاالن خر اشک ريخت جائیه وام افغانستان، ب از ذھن اقاحمدشاه مسعودفراموش شدن 

 که در جملۀ )١(در مجلس خواھشات مسخره آميز اين لودۀ تاريخی سبب سر و صدا می شود، سناتوران وطن پرست

احمدشاه وی برادر راين اشخاص يک خانم شجاع قرار داشته اسنادی را که من در مقاله ھای خود ارائه کرده بودم، بر

، کشيدند و او بعد از انتقادات و اعتراضات اعضای سنا، پس سرخود را خاريد و بدون کدام دست ولی مسعود، مسعود

  .آورد سنا را ترک گفت

 که پولھای فراوان به اين کانون جاسوسی تحت نام احمدشاه مسعود، رئيس بنياد ولی مسعود، احمدشاه مسعودبرادر 

 سرازير شده و می شود وھنوزمعلوم نيست که از کدام پول در روزھای اول کار اين بنياد آغاز مسعوداحمدشاه بنياد 

  .شده و کی از کجا سبب ستون ھای اقتصادی اين بنياد گرديد

 داشت زمانی که فھميد مسؤولين کابل بانک به دستور مقامات مارشال فھيمگويند پاليسی ھای شيطانی که  گرچه می

وريستان کمک مالی کردند به کابل بانک دستور تيلفونی داد شما که به القاعده ، طالبان و تروريستان کمک دولتی به تر

  . راھم بايد کمک مالی کنيدبنياد احمدشاهمالی کرديد، 

 کمک شد و با اين کار دھن حلوا خورک سر قبر احمدشاه مسعود، بنياد مارشال فھيمھمان بود که از طريق برادر 

 توسط خانوادۀ  فھيم بسته شد که عليهضيا مسعود و احمدشاه مسعود، برادر ولی مسعود، محترم مسعوداحمدشاه 

  . می شناسند، صورت نگيرداحمدشاه مسعود پروپاگند و تبليغ بيشتر که او و سياف را قاتل اصلی احمدشاه مسعود

 و تاريخ که اين خانواده نقاب از روی قدرت ی کابل بانک با گذشت زمانئتحقيقات نھا. شنيده می شودالبته اين حرفھا 

 که پول و طالی مردم افغانستان را دزديده بود، سبب کشتن او شد و پولھا به شاه شجاع درانیشان برداشته شود، مانند 

بار ديگر تشت بدنامی  اميد است که روزنۀ مسدود اين دزدی ھا روزی باز شود و يک. دست مردم افغانستان افتاد

 شاه شجاع روسی  وانگليسشاه شجاع  از بام بی شرمی و دزدی به زمين افتد و به سرنوشت احمدشاه مسعود خانوادۀ

  .  شود ءدر تاريخ قرار گرفته بيشتر افشا
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 تحت عنوان قھرمان ملی مقاالتی به سيد خليل ھاشميان نويسندۀ چيره دست و استاد ماللی نظامبعد از مقالۀ من، خانم 

  را با قھرمانان واقعی افغانستان مقايسه کردند که به من الھام شده تا در قسمت جنگ حمدشاه مسعودانشر رساندند که 

 و از آنھا نام ءصادق، قھرمان و جاسوسان را در نوشته ھای خود افشا اول ، دوم وسوم افغان و انگليس بنويسم، خاين ،

خان کوھستانی صورت گرفته، تاريخی در قسمت  در قسمت محل قبر ميرمسجدی کھزاد که ازطرف یببرم تا اشتباھ

  .   که توسط مؤرخين به سرمی رود، به پا استاده شود و با قدم ھای متين راه بروداحمدشاه مسعود

  ...ادامه دارد

  

  

  :يادداشت

واند که سناتوری بت» ھستی«با اين طرز ديد آقای »  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«ست که پورتال ا الزم به تذکار 

چه ھمان طوری که بار ھا تذکر داده ايم، تمام . وطنپرست باشد، نه تنھا موافق نيست، بلکه سخت مخالف نيز می باشد

ه جای آن که عليه اشغال کشور و نيروھای اشغالگر ب و  آنھائی که در ھر سه قوه در موقعيت اخذ تصميم قرار دارند

 گرفتن آن را خيانت به مام ميھن بدانند، و آنھا را بر روی شان تف نقدی و غير نقدی» جيرۀ«دست به مبارزه زده و 

دموکراسی بازی نظام مستعمراتی کابل را به نمايش می گذارند، خاين به امر استقالل کشور و دشمن مردم افغانستان 

  .باشندتوانند گاھی وطن پرست نبوده و نمی  بوده، ھيچ

 AA-AAادارۀ پورتال

  


