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  سيدموسی عثمان ھستی

١٠.١١.٠٩  

  
  

  سيد موسی عثمان ھستی
  درفکرم ھنوز يادآن خاطره باقيست

  ن بيچارۀ من جوالدوزــکه زدی برت
  ش خودچوعقرب بجانمـــتوزدی ني

  ادتودادم آن نيش تراامروزــــمن بي
  

  نام مسعودفارانی بنويسيده ب نام جمعه گل وردک نوشته نکنيده ب
  

ا  ا ب در اين روزھا که من در سانسفرانسکوی کلفورنيای امريکا نزداوالد ھا آمده ام دوستان نزد من می آيند شب ھ
انواده ھم می نشينيم از گذشته ھا ياد می کنيم دوستی در البالی صحبت ھای خود ی وخوبی ھای خ  از دانش، خراب

د  ده ان د القاعده خزي روزدر سوراخی مانن د وام سيم شده بودن ستان تق فارانی ھا که ھر کدام شان به حزبی در افغان
   .، ياد آوری نمودواز آن سوراخ با نام ھای مستعارحمله می کنند

ارانوی  الن ف ه ف اط داشت امروزدر از تمام برادران فارانی ھا نام بردند کسی گفت ک ر صاحب فيض ارتب ا داکت ی ب
ا جگافغانستان با استعمار گران کارمی ک ارانی ب الن ف ه ف ود بدستور حزب اسالمی ند کسی گفت ک دين ب ک گلب ال

ام  ان جرمن است بن د وھمکار افغ ی می کن دست به چور وچپاول زد کسی گفت فالن فارانی در جرمنی تکسی چالن
  ين فارانی را که تکسی چالنی می کند از نزديگ می شناسم مستعارنوشته می کند من ا
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ود حيثيت استاد مراداشت اوتحص ا ب ه در عين دوستی آمر دفترم الت يمن يک دوست داشتم بنام اسماعيل پوالد ک
ان .خصوصی در شرعيات داشت وماستری در اقتصاد  زبان فارسی ، پشتو، عربی ، روسی ، وانگليسی را مانند زب

ود مستنطق وارد ومادری خود  ره دست شاعرشيواکالم ب سنده چي وی می دانست نوي ه ل  مشھور در وزارت عدلي
ود څ شمند ب رام داشتند چون آدم دان ه او احت رچم سابقه داشت فعال  .ارنوالی واستره محکمه بود ھمه ب ًدرحزب پ

  درھالند زندگی می کند 
درً بود اصال از"همجيد زاد"نام ه اسماعيل پوالد يک دوست داشت که ب ل بودپ رد  کاب دگی می ک اد زن ش در خان آب

ر م د زاده در دفت ه ميمجي اون مجل ه واسطيرمن مع ود من ب د زاده هرمن ب ه دوست نزديک مجي والد ک  اسماعيل پ
ن  ا وی ودوست م ه ب ا در کميت د ھ د بع نم نداشت می گوين ی ک الی فکرم د زاده تحصالت ع ودم مجي ی شده ب معرف

  ھمرای آقای پوالدکار می کرده که آن وقت من در کابل نبودم مرکزی 
رفتم روزی چيزکی ه از اصل موضوع دور نشويم من ب ه می گ ردم وحق الزحم ز ھای نوشته می ک نام مستعار چي
رمن از نشر برآمد نوشته من بنشر نرسيد من يرمن بردم چند روز گذشت مجله مينوشته بودم آن را به دفترمجله م

رد گفت از نزديگ بيابه مجيد ده ک م ئ زاده تلفون کردم گفتم معاون صاحب نوشته من به نشر نرسيده او خن ا ھ د ب ي
  حرف می زنيم 

خوش برخورد بود خوشبختانه و از جای خود باال شد مردباادب ه چند روز گذشت من به دفتر ميرمن رفتم مجيد زاد
ه شمارا قاضی صاحب کس ديگر در اتاق ان نبود عينک ھای خودرا از چشم خود ا ک شيد گفت قاضی صاحب م  ک

رده شما ی ک را اخوانی  گفتيم اين ھمکارورفيق حزبی ما که مسعود فارانی نام دارد اين را به ما سليمان اليق معرف
شھرت مکمله شمارا خواست من به آنھا ارسال کردم ھم فکر کرده نام مستعار شمارا به مراجع مربوط داده مراجع 

 می هنام خودچيزی نوشته شخص به نام مستعار ويا بتاريخ اين ال به من دستور داده اند اگر بعد از اين ومقامات با
سم  اطره خود را بنوي د آن خ ه باي تم ک ا خود گف کند حق نشر آن را نداريد من وقتيکه نام آن را شنيدم خنده کردم وب

ام ه ن روز ما بخاطر حمق الزحمه بآوبه مسعود جان بگويم که  د حاال ن ارا دادي ور م رديم راپ مستعار نوشته می ک
رومی گيريد ضرر ما به کس نمی رسيد ضرر ی کنيد ما افغانی می گرفتيم شما اوشما با چندين نام مستعار نوشته م

ر دوستانی از  ردم اگ ن نوشته ک ام نوشته نکرده ام بخاطر از اي اطر انتق شما به انسان ووطن تان می رسد من بخ
راناراحت ارانی بخاطر مستعار نويسی شان آقای مسعود ف ارانی هباشد آزرده نباشند وھم خودرا ھم ای مسعود ف  آق

ان می  زی از الم ر مي ول زي ه سايت جرمن جرمن پ رد ک نزنند از افغان پول نمی گيرد ازسايت جرمن جرمن می گي
رد  که  می زند با مشت می خواانگشتگيرد شنيده بودم به دروازه کسی را نزنيد به  ن م ست چيزھای ديگری از اي

   کردم اگر در خانه کس است يک حرف بس استءراپور بنويسم وبه اين ضرب المثل اتکا
 


