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   سيد موسی عثمان ھستی
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 مارک توين افغانستانملقب به  

   

 !است "سيا" !روشني نيست

دم.يکه کشتی تيتانيک غرق شده بودئروزھا ازه ق ود، ھنوزحافظه آن خوب   پدربرزگم درپله نردبان پيری ت ته ب گذاش

ود. بود ويزون نب ل يک زاغ وچھل زاغ . چون درآن وقت تل شتی تايتانيک مث او موی ازغرق شدن ک چيزيکی از گ

شنيده بود، شايق آن قصه بود،ازمصيبت ھائيکه سرمسافرين آن کشتی گذشته بود، اونمی دانست، شايدآن کشتی را به 

ان در خشکی خود محاصره  . خود فکرمی کردمھمانخانۀ بزرگی  ھيچ گناھی نداشت مگر نه اينکه ما را طبيعت چن

در  ا پ ا برخی ھ تيم باشد سرجايش حت دازه وظريفيت کشتی نداش ا تصور روشنی از ان يچ يک از م نموده بود که ھ

  .آبی آن " جواز"فرنگی را نيز دشنام می دادند با ساختن 

ه فکرمن خراب می شد سازد،من که کوچک بودم ھروقت ک را مصروف ن ست، اگرم شانی من می دان  ، ازرگ پي

وارخطا صدا می کرد، جان با با بيا، که قصه کشتی تايتانيک  . داده چيزی  را ويران نمايمگلی را به آب باز ھم شايد

نيده ام.را برايت بکنم به من قصه غرق شدن کشتی تايتانيک را می کرد ار ش ا ب يش از ده ھ صه را ب   اگر بگويم آن ق

ديگر داده  وئی دست در دست ھم ھيچ مبالغۀ در آن زيرا شوخی ھای بی انتھای من ومحدوديت پدر کالنم در قصه گ

  .گوشم را ھميشه به شنيدن آن قصه واميداشت

يد ستان رس ره کی صاحب.  وقتيکه پای لرزان روس درافغان اد ت رات روان ش ا!!! ازخي ه آمريک يدم، ی شمالیب  رس

به حيث ت پيش من يک افسانۀ بيش نبود، وقتيکه فھميدم که جريان غرق شدن کشتی تايتانيک قصۀ تايتانيک تا آن وق

شيد که پای خود رانبايدثبت تاريخ شده، باخودگفتم ،يک فاجعۀ انسانی  رون ک ل  وهازگليم خود بي د، مقاب مال مانن ھرش

دپدر سوخته ھا ھرچي" دوستان ايرانی مااين ۀ بگفت برگ درخت سرشورداد، چراکه اريخ می کنن درآدم  وزرا ثبت ت پ

  ."رادرمی آورند

ی مسعودکه :  به من افغان ھا می گفتند د ول د زی ، احدی، احم ی آحم ابق  خليل زاد، علی احمد جاللی ،اشرف غن س

ان سفير لندن  سعود قھرم اه م سان ديگر،!!!! برادر احمد ش رد وبعضی ک ام خواھم ب ا ن ده از آنھ ه در آين ا ، ک ا اينھ ب
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اگردر آن لست درج ھم نام شما. تماس نداشته باشيد ، درلستی که نام اينھا به موافقه خود شان به افتخارثبت شده است 

م درتاريخ افغانستان به محض اطالع از آن افغانستان  آقای نصير مھرين مورخ جوان  با اطمينان شود، ما را ھ نام ش

اريخ شاه شجاعکه در مکتب ازجذامی ھای تاريخ مثل من .  می نويسندشاه شجاعدرپھلوی نام  ه درت ودم، ک ده ب  خوان

ه تفنگ می زدم، نزديگ شان نمی شدم. يادکرده بودند مورخين او وامثال وی به نفرت از ن اشخاص را ب . سايه اي

ردم  ه م دم، ک ويزون دي هدراين روزھا درتل ه گل ا بخاطر کانديدشدن رياست جمھوری درخارج وگل ن ھ ه اي داخل  ب

د ه ان س گرفت ودگفتم. مجل ا خ درکالن. ب ل پ و مث ه ت ردتک ر ک صه فک اريخ راق ين ی، ه ا ت را بب ه ت سانيکه ک ک

دوردسترخوان ھمين مردم بشقاب ھفت رنگ می  خود برحذرازنزديگ شدن به اين سياست مدار ھا می کرد امروز

ه به يکی ازدوستان تيلفون کش. ًزير کاسۀ شان حتما نيم کاسه است. چينند يدم، درد دل کردم که من را ھمين دوستان ک

ر  ه شخصيت ھای سياسی مملکت دور وب د، ازنزديگ شدن ب شقاب می چينن ايون ب ين آق امروز دوردسترخوان ھم

رو .  می رقصندآقايانحاال خودشان، مانند شادی ھندوستان، به سازاين . حذرساختند اروان بروب ه ازک من ميخواھم ک

ه چ.  نمانده باشمپس" ساربان فقيد"بگفتۀ  اطور می توانم، ک ن آقاي ل چوبی در جيب شان  ن را ازنزديگ اي نم ونق ببي

  ؟مثل ھمين دارمال ھا بريز

خود آن دستگاه رھبر وپيشوا ساخت،  سياست مدار، را ،رھبران مجاھد يکه اينھا وئدنبال اينھا نگرد، ھمان جا:  گفت

ه  ببيندسرھرکس که مراجعه کند.  ناکامی می بيندآن قدردر جھان دست پاچه شده که اينھارا در حال ن و ک ه ت  شش ب

  .ھا به افتخارتربيه می کندو به عوض اينمی ارزد، اورا بخاطر آينده، مثل ھمين ھا درنقش 

م : خنده کرده گفت. که يک روشنی به من نشان داديد  خوب شد،: گفتم شانی ولوحه ھ ست ن نام آن دستگا ه روشنی ني

 .مودرتنم ازترس استاده شد.  است" سيا"ستگاهندارد نام آن د


