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  سيد موسی عثمان ھستی
٢٨.٠١.١٠  

  

  
  
  

  کجا کاری کند عاقل که باز آرد پشيمانی
  

ال چپ تا به رشد جوانی نرسيده بودم مانند مارشال صاحب فھيم خان قسيم شوق سگ جنگی ومرغ ک ر ب لنگی، کفت
ه تحصيالت  درم ک ردم پ وبال راست راداشتم وگاه گاه سگی را ھم به در خانه دھقانان پدربا ريسمان ميخ کوب می ک
ود  ده ب ا آم ه دني د خورده ب دينی کرده بود ويک موالنای شناخته شده  ودر يک خانواده روحانی مذھبی شعيه وسنی گ

  .باط خانوادگی حال با انضودر عين اھل مطالعه سياست ودانش بود 
شممن با براد وخواھران رو شويمه ھمي در روب ا پ م بدست ب اب بدست وقل ا ادب وکت ه ب رديم ک ورد  کوشش می ک تا م

م از ترس و شد داشت  ما که پدر کمتردر آن جا آمد ۀيک روز در دھقان خانمن  .توبيخ احتمالی قرار نگيريم ومن ھ
ردم وگاپدرمرغ وسگ جنگی وکبوتر بال سرخ چ داری می ک ه نگھ ان خان فيد راست خودرا در دھق اه ھپ وبال س گ

ات می دادم مثليکه  ی پنھان از چشم تيزبين پدر آنجا می رفتم نان ودانه به پرنده ھا وحيوان يفوقت م خان از کارھای ھ
ه  م سری ب ه رسمی فارغ می شود با گل آقای سگ باز والی جالل آباد سری به اتاق سگان می زنند من ھ ان خان دھق

وليت ؤعجب دوران است که انسان ھيچ مسطفوليت  آه مخودمان می زدم وعشقی از ديدن حيوانت وپرنده ھا می کرد
  را نمی پذيرد

مصروف دانه دادن ونان دادن و خالصه من خبر داشتم که پدر در خانه نيست ومن ھم سری به دھقان خانه زده بودم 
  : گفتهه ھمسن وسال وھمبازی من ودر عين حال رفيق خوب من بود آمدبودم که پسر از يکی از دھقانان ماک
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د  ه شما را بل ه وخان  مھمان آمده بخانه شما رفته پدر در خانه نبود کسی گفته که در دھقان خانه است او که دھقان خان
  .بوده آمده تا پدر جان را ببيند

ق ه يک جيلک سبز تند به تن داشت استاده است دھقان خانه رفتم به دم در ديدم که عشقری صاحب ک من باعجله  طب
ريم  من سالم دادياد عادتی که پدر به ما  ه بکار ب  وی دستان هًداده بود که در مقابل مردم وخصوصا مھمان چه روي

  : او گفتمرا بوسيد
  : گفتم. شايق جمال وديگر دوستان در مھمان خانه نشسته اند من دنبال پدر جان آمدم

  .خير می کنم را ویره برگرديد پدرجان شايد در باغ باشد من  کاکاشما دوبا
د ديم دي ا ھر دودر کوچه روان ش دن ي م درم از دي د پ ا می آي روی م در جان تفنگ شکاری در دست در روب ه پ م ک

ه رفتن ان خان ه مھم رم ھردوب ه جردعشقری صاحب خيلی خوشحال شد بعد از احوال پرسی گ ت برگشتن را أ من ک
  . خانه نشستمۀدر گوشو با پدر به مھمان خانه رفتم ديگر نداشتم 

وم  ان صحبت، مرح ال"در جري ايق جم ت در " ش ا تأسف در عوض دق ه ب ود ک اد آوری نم دگان ي از يکی از خوانن
ه کردکی و " عشقری . "ش، با برداشت غلط و از خود ساخته به دشمنی با وی برخاسته استمعنای شعر صاحب ک

  :، گفتبدون خم و چم حرف می زد
دۀ  پشت گپ نگرد ، فکر نکن که در دنيا تنھا نويسنده و شاعر احمق وجود دارد، بلکه صد ھا بار بيشتر از آنھا خوانن

  . احمق ھم و جود دارد
نم روح  زرا بک ن طن دان اي ه دن ه مريض ھستم ميخواھم ک م ک خالصه مقدمه چينی زياد شد شما ھم خسته شديد من ھ

همطلب را که يک واقعيت است  ره  چنان بيان می دارم ک ا دۀ آنطومارسخنان مرموز وپيچيکور گ  انگشت کودن ب
   تا خشک شودگزارم آفتاب می شده چوب تر اش را بهترين خواننده ھم  باز 

ه ءآری از نا چاری دست به افشا رھم  راجع ب ه من اگ  گری می زنم دوست ودشمن کودن من تا امروز ندانسته اند ک
ن ومذھب نمی ترسم  ته کنم وپر وخدا ودين ومذھب نوش اپوچ دين ومذھب قالبی را برکنم از تيکه داران دي ام و ب  ن

  خود می نويسم 
دقت بخوانيد باز می دانيد که خران در سرکدام خرخانه پای در ميخ است اميد است ه  من رابۀگرانءاگر اين طنز افشا

غ  سايت  را مبل ز مقدس وتاجک م"که کچ فکران اين نوشته م ن دوسايت "دياب ه من در خدمت اي د ک د ونگوين  نکنن
  .قراردارم

ام ه نام نويسنده دوره گر ياد کردند دم شان گرم ومن آن سايت را به  من را در کابل پرس ب ه"ن ه ھر "خان  فاحشه ک
  . ومن پشت راه خودد آنھا پشت راه خود رفتن،ی به آن سری می زند وتيله خود را سم می کند ياد کردمسک

نام مارک توين افغانستان ياد ه  مرا بهين نيامدئ من را پدر طنز افغانستان که به آن شھرت دارم نگفتند ويا کمی پا چرا
ای زدگره  نويسنده دورلقبنکردند واين  ود گرچه آق ا ا را که به من دادند نادرست نب ه ب ھدی  دوست نزديگ من  ک

ه من دارد تادی را ب د و از گردا سن خورد خود حيثيت اس دگی می کن ا زن ل پرس است در شھر م دگان خوب کاب نن
ويس شايد است در البالی يک صحبت شده  وژورناليست شناخته هنويسند ز ن اب طن م الق بخاطر دوستی که با ھم داري

  . دانستمنونويسنده وشاعر دوره گرد را کسر شان 
  : من به آقای زاھدی گفتم

انيده است  دوست بوده ويا دشمن القاب بجالقب گذاراگر  شر رس ه ن  وی بر من گذاشته ودر سايت وزين کابل پرس ب
، ه که من مزدور ھيچ جريده ، مجلهمی دانست،  که با نام مستعار نوشته بود"مخنث سياسی"و يا ھردوآقا بود ويا خانم 

ا داشته خالصه مديا نيستم ھر جا که حرف مرا بگوش ملت من برساند چه خاين وچه صادق رھبری آن مديارو تساي
باشد من از آن سايت ومديا کله کشک می کنم من از سايت ھای آزمون ملی ، پندار ، خاوران ، افغان جرمن آنالين ، 
ه  ايی ک ده شده ام سايت آري ا ران ره سايت ھ ديا وغي ريش ، آسمايی ، تاجک م مرسل ، گفتمان ، انجمن نويسندگان ات

ردانمسؤول ویپدر د  از ھمسنگران م اد می کردن ا ي ه ھ ام الالی کاک ود واورا بن راه از و  شجاع عصر خود ب در ف
يديان که با اورفت وآمد داشتند با وجوديکه عب ويگر تبود  غبار، سعدالدين خان بھاشده يد عبرغدار تطرف خانواده ناد

د روزی مھشجاعت داشتند باز ھم از خرمن کاکا عظيم مال خان کو ان دامنی خوشه می چيدند چن ه ن م در آن خان ن ھ
ا ونمک خوردم او که مرد تاريخ دان وتاريخ زنده بود  به من کمک نمود تا يادداشت زياد از گفته ھای برداشته از آنھ

اه ه که فر زند آن مرد بزرگ است ھميش"تأجر"بياموزم آقای  شر را از نگ  نوشته ھای ضعيف مرا که حتی لياقت ن
اه پرستان وداوقانون ادبی وشعری ندارد بپاس دوس ه ش د پرستان ، حزب وتی پدر بنشر می رساند بعضی وقت ھا ک

 وفاشيستاھد ، طالب ، چپ وراست موقع شناس  اعضای بيروی سياسی آن ، رھبری مجًدموکراتيک خلق خصوصا
ام ع را تحت فشار قرار می دھند واوکه در يک جام وی پشتونی وخراسانیھای چپ حزاب اه عاطفی بدنيا آمده با تم

زداين دردرنصف ھفته  آنراو يا وراست  شناخت دارد از نشر نوشته من خود داری می کند  باطله دانی سايت می ري
  .حرفھای من نه انتقاد است  نه شکايت ونه گله بايد به پاليسی سايت وزين آريايی  من ھم تن بدھم 

ستان آزاد" ستان-افغان ه گرد" آزاد افغان دگان آن ان ک داز ن تان ق د ودوس ن بودن ن در جرمن آنالي نگران م م س ه يم وھ ب
ود واز آن وقت عالوه از  ون ب تاد پوھنت انی اس ه زم نائی و دوستی آقای استاد موسوی ک انواده اش آش ا خودش و خ ب

ستان آزاد"دارم، وقتی مقاالتم با سياست نشراتی اعالن شدۀ  ستان-افغان در طوالنی "  آزاد افغان ا آنق موافق نباشد و ي
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ه شکايت . ه حوصله ويراستاران سايت را به سر آورد، از نشر آن خود داری می کنندباشد ک ه است ون ه گل م ن اين ھ
  . بادروان گذشتگان شان شادو خانه ھر سايت آباد 

ه "بزمقدس"سايت  دوستان  انيده وھر وقت ک شر رس ام خودم بن را بن زی ھميشه نوشته ھای م ا چي ا ب نم آنھ  نوشته ک
ه از پيشانی کشاده با  وده ک ايتی ب شريک تبصروشوخی به نشر می رسانند اولين س ا ن زده ب از ن نوشته ھای من سر ب

د ي  فاشيست قبیبا وجوديکه پرچمی ھاو امانت داری  انيده است لوی مخالفت کرده ان شر رس ه ن ی سايت تاجک ب ول
د واز ندگان اصلی آن نمديا که گردا ا ھدوستان نزديگ من بودن وخراسانی ھای فاشيست از ستند بخاطر پرچمی ھ

  .نشر نوشته ھای من خود داری کرده اند
تاجک  " و"بزمقدس"ھای ندگان سايت ن من ھم ھنوز با آنھا دوستی دارم به پاليسی ھای شان کاری ندارم گرچه گردا

ر جستاکنون اما بد بختانه اين دوسايت در کل از گذشته خوبی برخوردار اند  "مديا ور حزب ۀدر دام  دوعضو ب  منف
  ه افتاده که و جنايتکار خلق و پرچم

ق"و " دستگير پنجشيری"آن دو نفر کسی نيست به غير  ليمان الي ق "س ه يکی از طري اء"، ک ا بھ و ديگری از " ثري
ستانی"فاحشه سياسی معروف يعنی طريق  ستان " اعظم سي ا را در افغان ژاد ھ ا و ن ذاھب، زبانھ وام، م ور جنگ اق تن

  . کسی به فکر خيانت ھا و جنايت ھای خود شان نيفتدچنان گرم بدارند که
ه  د رسما اعالم می دارم ک ه دھن ساد خاتم ه ھای ف وذ جرثوم ر نف ًضمن آنکه آرزومندم تا بانيان اصلی آن دو سايت ب
د شده ام و نوشته ای را ره من ا بھ  ھيچ گاھی با اسم مستعار برای آنھا چيزی نفرستاده ام، اگر کدام وقتی از لطف آنھ

  .ًاز من به نشر رسانيده اند حتمابه نام خودم بوده است
  :بر گرديم به داستان اولی

ه در ديگر که دگانی نخوان ال نواشته ھای من ک مرامتھم به مستعار نويسی در اين دوسايت می کند به گفته شايق جم
ه من مخ د ک ه ان وم نگرفت ا از آن مفھ دو ي ده ان دقت نخوان ا وسياست لاسايت ھا به نشر رسيده يا ب ف احزاب تنظيم ھ

ا،  در سنگر ضديت و اگر الزم افتد.دم بو ھستم وخواھ،مدارانيکه ملت مارا به بدبختی کشيده اند بودم ا آنھ ان ب ا ايم ب
ل کامل  يکنفر وتنھا دربرابر خاينين باقی  می مانم از سر کل من در قسمت مستعار نويسی دست برداريد وبه من ايمي

د ن نزني و.وتلف ن ت ن ون م ر س اه کب ه از نگ ی دارم ون اه ادب ه از نگ تن را ن اه صحته ان نوش ه .ازنگ د جمل ه اي چن ک
ع مس" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"يا آريايی وگاھگاھی در سايت  ری ؤ نوشته می کنم بخاطر رف الم پي وليت در ع

  .است نه بخاطر شھرت ونه بخاطر تخريب اشخاص وافراد
دگ گودرشتدت من است و  وراست گفتن عان نشستکج اموس زن ويی در ق رده گ ی پ ی از يی  وب ی من  می باشد ول

شا کينه در برابر خاين و م نفرت دارم اف ر یوطن فروش ھ ه در براب رد وطن پرست است وکين ه ھر ف  خاين وظيف
ر س سان را زي رد سخت نفرت ؤانسان از ضعف ونا توانی انسان است من از اين ضعف که شھامت ان دارم ال می ب

بخاطررھايی ملتم از بد بختی با ھر سايتيکه حاضر باشد نوشته ھای من را بی کم وکاست بنشر بسپارد حاضر ھستم 
ا ھمکاری قلمی نمايم  د دوست از من آزرده می شود وي ه بجان من می زنن ه چه مارک وتاپ دارم ک وترس از اين ن

د چون.دشمن ه روز  آن در آن روزی که تاريخ با من  محاسبه می کن تن د داشت یدوس ه وجود خواھ م  ون  .یدشمنھ
ای گور ممکن است . است " واگور تنھا گور"روز محاسبۀ تاريخ ھمان روز روز  ا پ و خوب می دانيم که دوستان ت

ن خاين شوم وآن روز محاسبه سر چرا بخاطر دوست ودشممن  پس با انسان ھمراه گردند اما در داخل نخواھند آمد
   . پشيمانیآرد  کجا کاری کند عاقل که باز .تاريخ باشمنده در برابر افک
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