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  سيد موسی عثمان ھستی
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  عالمی را زنده کردی آفرين برمردنت
  

  تکار انساني کس نديد از توخاين ھيچ 

  ترا زنده کردی آفرين برمردنعالمی 

ه راتی کرزی در حاليکه مرا دعوت بمعتاز يک وزيردولت مس يزی ننوشتم ايميلی گرفته بودم من در اين چند روزچ

   .خاطر نوشته ھای من نسبت احمدشاه مسعود داشته  ھم زياد بلهدر ضمن گبود کابل نموده 

يکم من وه وزير صاحب ن ه سالم عل دنظر گرفت ته خود م ا ادب را در نوش اد پھل تنھ اه مسعود وروان ش وان احمدش

رده و وی من کشيده راحمدجان رابر اد ک ردم پنجشير در حق من ي ود از لطف ونان نمک م ردم ب ا من از م ه واقع ًک

د  ردم مانن ه وآن م پنجشير سپاس گذار ھستم ونمک شان ھنوز درچشم من است وشوری نمک شان از دھن من نرفت

سمت ديدۀ چشم من ھستند وقابل دوست داشتن واحترام ھم ھستند د داشتهوھر ق ردم خوب وب ستان م    وھرمليت افغان

وده  انصاف نيست که خوب وبدرا در ترازوی صداقت ھم وزن ساخت در حاليکه بد از نگاه پرنسيب ھمش کم وزن ب

   .واست

رادررد ا زمانی که من در پنجشير با پھلوان احمد جان بودم وسبب آوردن احمدشاه مسعود ، کفايت هللا واسحق ب ش م

ه يازده نفر ياران شير بابه پنج ه يافت ستان  شان که مثل احمدشاه مسعودوکفايت هللا ورھبران شان تربي  استخبارات پاک

سانيکه عال ه ک رون دادم ک ار اول من بي تن قبودند که لست سيزده جاسوس آی اس آی را ب ه نوش اد  ه ب ات جھ جريان

اه مسعود از ه بودشته نکردافغانستان داشتند بعد از من از آنھا نام بردند تا زمانيکه من نو ا احمدش م کس نمی دانست ب

سعود ، کفايت هللا واسحق حصارباال اه م ه احمدش ا در جمل ه م  پشاور به نورستان کی آمده بود وکسی نمی دانست ک

م  از برادر کفايت هللا که بعد جنگ پنجشيردر زمان حکومت داوود به پاکستان فرار کرده بودند اشخاص ديگری را ھ

  ھا به پنچشير از نورستان آورديم وبا اين شعر سعدی روبرو شديم بااين 

  ـعديا شيرازی يا پنــدی مــده کم زاد راس

  کمزاد اگر عاقل شود گردن زند استاد را
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د   اسم شان درنوشته ھای قبلی من آمده تکرار آن ضرور نيست چون ود بع سر نوجوان ب وزير صاحب در آن وقت پ

رار داشت ھا از ھمسنگرھای احمدشاه  مسعود شدوتا روز مرگ احمدشاه مسعود در کنار احمدشاه مسعود صادقانه ق

ته  ه نوش اه مسعود نظر ب اس شوری نمک احمدش ده اشوھنوز ھم پ اقی مان ر صاحب ب ر   در چشم وزي گرچه وزي

  صاحب خواھش کرده که اين يک ايميل دوستانه وشخصی است 

   چيزی نوشته کنم من مصروف جواب ايميل وزير صاحب بودم   صاحب وزيرگلهبازھم با خود گفتم بايد در قسمت 

ان  چون عادت من است که سايت  اوران وسايت گفتم ايت خ ايی ، س وزين افغانستان آزاد ،جرمن جرمن ، سايت آري

   ميبينم وميخوانم  راکه از نوشتن ومطالعه بيکارشوم مريض وخستگی نداشته باشم 

د سايت افغانستان آزاد که سايت ستان آزاد مانن ن افغان  دوست داشتنی من است باز کردم ديدم که نويسندگان سايت وزي

دبا خود  ده نمی ش سندگان دي ين نوي ای موسوی در ب امی از آق سايت خاوران يادی از احمدشاه مسعود کرده اند ولی ن

ه موسویاگفتم شايد کسی مانند  رده باشد ب انی ک د اوال نوشته عظم سيستانی پيدا شده باشد پا در مي ه باش  صاحب گفت

دگمانی .  نوشته ببند وازآن تير شوی سر دريا،نکن اگر می کنی پل از خس سته و ب ردن خودرا ب باز باخود گفتم که گ

ه نکن  د ب ته ميکن ه نوش ه جانب ه طوالنی وھم تم موسوی صاحب عادت دارد ک سی از  با خود گف  علت طوالنی نوي

ده باشد وقتيک قطاردوستان  اه مسعود پس مان اره احمدش ستان آزاد در ب ره دست افغان سندگان چي ته از نوي د نوش ه چن

ر صاحب طوالنی است بحثگفتم چون جروب خواندم  ای ه  وجواب گفتن من به ايميل وزي تادم آق د اس خاطريکه مانن

ردم موسوی غيرحاضر نباشم با آغاز يک مقدمه کوچک چيزيکه نوشته کردم وخدمت ساي ت افغانستان آزاد ارسال ک

  اميد است بنشر برسانند 

تنگ آمده بودند از ھر ه ًميگويند از دست امير عبدالرحمن خان تمام ملت افغانستان خصوصا مليت ھای غيرپشتنون ب

ی لامير عبدالرحمن خان گ قوم ومليتی  ان پروان شته شدگان ميرعثم ه ک ود در جمل شته ب ود وک رده ب انی(چين ک ) اوپي

رده  رادرارشد ايشان مير غالم قادرخان معروف اوپيانی کهب  در قسمت آوردن امير عبدالرحمن خان خوش خدمتی ک

   قرار داشت نيزبوددر بين سر بريده ھای دست اميرعبدالرحمن خان 

ود اورا مير ايوب خان ، رده ب رم ک ان پنجه ن دالرحمن خ ر عب ا امي زاره بودوب م خان سرخ پاسا را که از خوانين ھ  ھ

شان حاجی  امير کشته بود زمانيکه پسر ميرايوب خان محمد گل خان  يش اي رده پ دالرحمن خان م ر عب شنيده بود امي

ر خان  يد امي سيد امير خان پسر ميرعثمان پروانی آمده بود اين خوش خبری را به حاجی آقا داده بود ايشان حاجی س

ان مشھور به حاجی آقا که از سيزده سالگی با پدروبرادر  د ام ردن ميرمحم در وم در سياه چاه باغ باال تا کشته شدن پ

رادر گنگۀ آن جان بیبرادر ارشد خود در زندان مانده بود وازتمام خانواده ميرعثمان پروان ا ويک ب ه  تنھاحاجی آغ

  .سالمت برده بودند

ا  ه حاجی آق دالرحمن خان را ب ر عب ان وقتيکه محمدگل خان پسر محمد ايوب خان خبر مرگ امي شان ميرعثم سر اي پ

  پروانی می دھد

ود نمی توانست  يده ب دان ترس رادر درزن حاجی آقا که از ھيبت امير عبدالرحمن خان بعد از کشته شدن پدر ومرگ ب

  که آشکارا ابراز نظريا شادمانی کند 

  در جواب محمدگل خان پسر محمد ايوب خان گفته بود 

  تالمی را زنده کردی آفرين برمردنع

ی م م ن ھ سعود عم اه م د ش ويم احم رين برمردن گ ردی آف ده ک ايت المی را زن سرين س سيرش دست مف ر وتف ت تعبي

  . می نويسند وليت خودشان چيزیؤخاطر رفع مسه  زير نوشته ھای دوست ودشمن بدافغانستان آزاد که عادت دارن
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  :يادداشت 

  : به اجازۀ شان بايد بيفزائيمديده اندخود خواستار تبصرۀ ويراستاران گر" ھستی"حال که ھمکار عزيز ما جناب 

صرع  ن م د، اي ی دھ ازه م ال اج تاران پورت ات ويراس ه معلوم ا جائيک ت"ت رين برمردن ردی آف ده ک المی را زن " ع

د " حسين بن علی"بوده در کل طرفدران " فرھنگ عاشورائی"برخاسته از  اال می خواھن ۀ کرب با در نظرداشت واقع

  . قتلش منجر شد، بدين وسيله به مثابه يک پيروزی سياسی در آينده تبليغ نمايندشکست نظامی نامبرده را که به

و اما اينکه چرا ما در ذيل برخی مقاله ھا يادداشت می نويسيم بيشتر از آنکه مسألۀ عادت در ميان باشد، صرف نظر 

ال .  می رسانداز دقت ويراستاران ما ھنگام ويراستاری، تعھد ما را در قبال خوانندگان پورتال نيز زيرا سياست پورت

ردد،  حين ويراستاری برآن استوار گرديده که ھرگاه مطلبی با فزودن يک تبصره و يادداشت بتواند برای نشر آماده گ

زودن آن يادداشت،  ا اف وده، ب ول نم ر خود قب دوستان ويراستار و يا متصديان پورتال زحمت نوشتن آن تبصره را ب

شر نگردد، از امکان نشر مقاله را مساع ل ن ز قاب زودن يک تبصره ني د می سازند و اما در صورتيکه يک مقاله با ف

ال گذاشته . نشر آن اجتناب می ورزيم  تاران پورت ر دوش ويراس ه ب ما با اين کار خود بدون ھراس از بار اضافيی ک

د رای خوانن ده ب م می شود، به صورت عمده صيانت از خط پورتال، و تقديم يک مطلب آموزن . گان را در نظر داري

  .اميد اين روش ما باعث ناراحتی دوستان نگرديده باشد

 AA-AA ادره پورتال                                                       

  

 


