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 سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١٣ نومبر ٢٩

  

 کاری نيست ھيچ  اين و آن  مرا با 

 نه خيال باف ھستم نه مست خماری

 حقيقت گويم وبنوييسم بانوک خاری

 نام ومزاریبدارم کشندونماندازمن 

  شاعربی وزن وبی ترازو

 

به نام يکی ازنويسندگان يک سايت  ھالندکشور از،بازگشتما به کاناد يک تداوی درامريکا از شب گذشته که دوباره بعد

تيلفون  با گان دل شادمی کنند استخوان گذشتبر و لوگوی سياسی سايت خودساخته اند ياری را ياده که عکس زند

 . باادب وخوش صحبت بودمرد خيلی درتماس شد

نامی که روی مجبوريت  يا نام اصلی و يا و نمی شناختم نامی که به من گفت مستعاربود می شناخت من اورا اواگرمرا

به من ،  خودگذاشته بودرزبان بيريشن دولت ميگمادرخارج به خاطرپت بودن ھويت اصلی خود ازچشم تيزبين پوليس و

ول پيداکردن ؤنه مس و مجبور نه ما و ھم نداردی ع وقت سوداير شناخت آن جزض پافشاری به خاطو ارتباط ندارد

 می خواست ثابت و که مردی بود درچوکات اخالق پرخاش سياسی می کرد  تنھاکفايت می کند،ھويت اصلی آن نيستم

شناختی گفت من نمی پرسيدم که اوراقبالً می  او من که از. است  بی سوادۀيک نويسندبه زعم وی » ودان«که آقای کند 

احمدشاه مسعود  سر ن احمدجان اشتراک داشت وادارم که درجنگ ھای پنجشيربا پھلو نتريال کانادا، دوستی درموشناسم

 می شناختم وخواھرش وشوھرخواھرش نزديک از را  اوۀخانواد و که گرفت من اورارا نام شخص ، ھم فيرنموده بود

مفکوره  نگاه دفترداری نه ازنگاه آيديا و وزارت عدليه بامن از در ودندوزارت عدليه ب که ازاخوانی ھای مشھور

 از او  مرا.پرسيد بوااز  پنجشيرنديده ام وشمامی توانيدبھۀمن درج را من به اوگفتم که اين آقا.  بودندھمکارنزديک

شيرين   شخصی پھلوان آقارفيق نبود می گويندکه اين آقا درساما دوستانی که درساما بودند. می شناسد بھتر  ونزديک

 يا نبود بود که درساما  اين. داشتیقيوم خان رھبر روابط ياده زند ش که درالمان است با ولی برادربه علی بود مشھور

می کنم که ودان  ئيدأمن ت و يا نبود بود که بگويند را دارند آنھا حق اين ادعا بودند اگرالزم ببينند ساما کسانيکه در

 و کمک می کرد را  نگاه مالی آن آقازا که شنيده می شود بعضی وقت ھا طوری و بود  آن آقاديکمحمودی دوست نز

 .حيث مادرمعنوی می بوسيده برا ودان  دست مادر و  می بودودان ۀدرخان نتريال که به تورنتومی آمد مواز

پدرکالن محمودی کبيربوده وھم که ، محمودخان کسی بوده ارکرده نمی توانندکيم محمودی ھاھم انئيم ويانگوئاگرمابگو

محمودی بوده وبارھا من اززبان ودان شنيده ام که من به محمودی کبيراحترام دارم ولی به ودان بزرگوارميرويس  جد
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يک تنبان به گفته پيتونشينان عوام کابل ھستيم من تخلص  گی رانگذاشته ام چون ازبنداخاطر آن محمودی مبارزنام خانود

خيانت عليه  اسناد و مغرضين سياست که درفالن استخوان می پالند، گذاشته ام  به نام جدبزرگوارخودمحمودی را خود

 نمايند نشخوار و و خلق کنند اتھام ناروابه من بزنند  چپ خودۀسال من آنقدرھم نيست که ازگرد سن و و من ندارند

تاکودن ھای سياسی رابه گمراھی  گرفته اندکه اين انگشت افگارسياسی من است نامردانه سخت محکم  فکرکرده اند

 بکشانند

  مليت ديگرکداماز يا ک پشتون وي تاج،ازبک، ھزاره بود ی که بامن صحبت می کردئم نيست که آقا، مھبازمی گويم

 ھزارگی ۀش گفت که من ازجاغوری ھستم ولی لھجزمانی درايران بوده وخودکه   معلوم می شدویافغان ازلھجه 

 صحبت آخوندی می رفت امکان دارد طرف طرزه ناخودآگاه حرفھای آن ب کابل بزرگ شده باشد رايران ود نداشت شايد

کيک پوستين حزب وحدت بوده حاالحرف ازچپ و چپ  يا چون درمملکتی که حاکميت آخوندی بوده زندگی کرده و

 . استر دادهيطرزخرام راتغي. می زندئی نما

 می شناخت اوازمن ازنزديک رھبرھم زنده بود ياده آن وقت زند و رغرب بودش زمانی که دۀ خوداوموسوی رابه گفت

پرسيد که موسوی راازکدام زمان می شناسی گفتم اززمانی می شناسم که گرگسان اخوان وحزب دموکراتيک خلق سگ 

  جاويدۀکه موسوی درشعل ھمان طوری سخندان شدند ياده که سبب قتل زند بودند )جريان شعله جاويد( پاچه چپ مقدس

 . می زد،آنچه که چپ واقعی حکم می کرد حرف خودرا

آنچه که  ديگر رھبران ساما موسوی می زد در ساما مانند شنيده ام حرف اول را بارھا طوريکه اززبان دوستان ساما

گرفت ولی بدون خصومت شخصی اوج می   بين رھبران ساماه ئیکه سبب اختالف سليق مطرح می کرد اصوليت بود

 که اصل مبارزه سازمانی درون ۀدرمبارز او واقعيت ھای چپ به دوربگذارد موسوی نمی خواست که کسی پای از

طوريکه  و گرديد خواه وخاين درون سازمان ساما که سبب آزردگی يک دسته اشخاص خود است سخت باپرنسيب بود

پلين حزبی راباالی کودن ی دسکه موسو  وزمانیجنگ قلمی مخالفين موسوی سرکيک پوستين مالمحقق ديده می شود

باط گيری وانضوباالی بی پرنسيب ھای سازمانی سخت   درون سازمان ساماۀ خودخواھان ، جاسوسان ناشناخت،ھا

احزاب  حزب و می داشت چون جريان ، سازمان ، روا  سازمان ساماۀخاطر بقای شرافت مندانه موسوی ب  راتشکيالتی

درد   رای و سازمانیباط حزببزرگ شده بوديم ھرنوع انضرده بورژوازی  کلچرخدر و مانرسيده بو ۀبه پختگی درجامع

نمی دانم   اشخاص سخت گيرخوش کس نمی آمدۀ اعمال صادقان.درون جريان ، سازمان وحزب می دانستيم در سرخود

باط قوی درسازمان سامابه پيش می  انضيک راه درست مبارزه که موسوی ازجمله با يا اشتباه می دانيد اين را که شما

 .رفت

اين نوع  با که من بارھا اوگفت صرف نظرکه دوستان ماروی عقده ھای شخصی اتھام ھای زيادی عليه موسوی زدند

 در س قرارداشتم ودارمدپاک وسوء استفاده ازنام وعکس رھبران چپ مق  عناصرۀاتھام ھانه تنھاعليه موسوی عليه ھم

  .می کنم رد  منفی راجداً ۀاين نوع مبارزاساس 

که من موسوی را می شناسم انسان معقول وبرده بارواصولی است فکرنمی کنم که از اين اشخاص  من گفتم طوری

آزردگی شخصی ويا خصومت شخصی به آنھا داشته باشد شايد عکس اشخاصی که با خاينين گرفته شده بود خون 

 .ه کردهائجبور شده واقعيت ھای تاريخی را با اسناد ارموسوی م را به جوش آورده باشد انقالبی موسوی

که تحت عنوان شب نامه  یئ ھاء گریکه که اين افشا  متھم می سازندویمخالفين علت او گفت آری موسوی را به ھمين 

 ۀبه گفت زمان رشيد آرين شد و صاحب چوکی سفارت تا يک جاسوس قاتل ميوندوال که آدم بی سواد سر و يس نمودنو

 معتبرکابل درزمان حاکميت حزب ۀ سرود دريک روز نام»رھبرانقالب صغيرگاو«وصف  شعری در، دهللا شعوراس
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مدتی درحکومت شاه  آمدن ببرک کارمل و را تا با اين شعر نفس کرسی سفارت خود و دموکراتيک خلق به نشر رسيد

 .ال درکانادا زندگی می کندروسی ادمه داد وبه دستورحزب دموکراتيک خلق به ھند پناه برد وحاع شجا

س که  که به نام شب نامه نوياست آياالزم بود در زمان کنونی ارزش ترين نوشته ھاا باز جملۀ نوشته ھای موسوی 

 من گفتم من ازآقای موسوی ؟اين آب ريختن درآسياب دشمن نيست آيا  وزدبه بيرون اندا را  رازھاۀرفيق حسين بوده ھم

نام منشويک ه چه شده برحزب دوپا  که حزب بلشويک شکست خورد١٩٠۵ويم که بعدازانقالب دفاع نمی کنم تنھا می گ

حق بودن خودعليه ه مقاله به خاطر روشن شدن ذھنيت ملت روس وب ون ھايميل ھزاران کتاب و بلشويک ھا ھا و

 . رانويسندگان به دست ملت ومخالف خودسپردندتيکديگرخودنوشتند وقضاو

اخالقی  وجدانی و  يک کار، دشمن نريختهۀموسوی نه تنھامرتکب اشتباه نشده وآب درآسياب ويرانفکرمی کنم که آقای 

بی پرده   کوتاه خودۀيک نوشت در  من نام شب نامه نويس را،انجام داده ولی من ھم يک گله ازآقای موسوی دارم را

 .به نشرنرساند  آقای موسوی آن نوشته را،نوشتم

 داليل وقراين جمع نکند اسناد، و اطمينان به صحت يک نوشته پيدانکند و  تامطمئن نشودچون عادت آقای موسوی است

 دارد می حفظ  الزمبدست آوردن اسناد تا درصندق ميزکارخود ونمی زند نوشته  دست به نشر

ريخی من  تاۀاز يک تحقيق تن به نشرنوشت روزی آقای موسوی بعد  خوداطمينان کامل دارم امکان داردۀمن که سرنوشت

يس يس مستعارنومن چادری شب نامه نوقلم  ارد کبا و ن نمايدي من تعيۀی برنوشتئجا  خودۀالی يک نوشته درالب و بدھد

 . نقاب سازدیبوده راپاره نم

 آنکه دراوغش باشد شودی تاسياه رو

 


