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  سيد موسی عثمان ھستی

  مارک تواين افغانی
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  !!!چه بيگناھی

  به استقبال از نوشتۀ داکتر صاحب عزيز
ذير مفسر سياسی ، ت نوشته داکترصاحب مير عبدالرحيم عزيز نويسنده، منتقد چيره دس ارز نترس و سازش ناپ و مب

دم"دزد به سر خود پردارد"راجع به جاسوسان افغانی تحت عنوان "آزادافغانستان-افغانستان آزاد" پورتالرا در  .خوان

ر صاحب می بودداستانی را به خطرم زنده کرد واين جريان  ه داکت تم کاش ک ا آن  با خود گف قصه را خدمت شان ت

   .ميراثی استو برای برخی ھا  نيست ای  وميگفتم در افغانستان اين چنين رويداد ھا چيز تازه دمتقديم می کر

نوالی واليت کابل کارمی کردم پوليس نظر به قانون حق تحقيق را نداشت يکی از پسران سر شناسان راڅزمانی در 

ستان ر از خود افغان ی خب وليس ب اھررا پ د ظ ار محم ای شھرکابل  در يکی از فاحشه خا،درب ه ھ ام سرکرده ب(ن ۀ ن

  ارنوالی آوردڅبه دستگيروبا خودجھت تحقيق ) قوادان

ارا ب  احوال پرسی وی با . خودرا معرفی کرد، اورا نمی شناختم ن آق ردم اي وليس پرسان ک ردم واز پ خاطر چه ه ک

  : عسکر محافظ که بی سواد بود به من گفت ؟جرم جھت تحقيق آورده ايد

م   . اين آدم خيلی خراب است"بَسرنی وال صاي"« دماش ھ ه ب ا ک ن آق ا از دست اي ه ھ پای دو ھای ديگر فاحشه خان

د ده ان وليس ب.است به تنگ آم ام دارد توسط پ دهللا ن اوو يس ه حيث رئ کل عب رده گ ام م ردۀ تم ل ایسر ک  شھر کاب

   »"استاست دستگرشدھ ای شھرکابل ھد خانه کاکا وصال پنجشيری سر کرده کيسه بر وا  .دستگير شده است

ر شد و وقتی با چشمان تيز من رو به رو گشت سوی من ديد ه رنگش پريده بود ب پسرشخص معروف که  کم رنگ ت

دھم، دردماغم خطور نمی کردجريانشکه زاده آقا آن  به شنيدن حرفھای محافظ  من ھم  ، بدون اينکه به دفتر ھدايت ب

ردءارسيدات امضخودم در برابر  ت ه ک وبشخص م ا مکت سليمًش شخصا ھم را ب ا درو شدم،  ت تم ت يس را گف عقب  پل

  با خودبه نظارت خانه کابل ببريدوی را خالص شد زاده  آقا آن  تحقيق د و وقتیدروازه بنشين

  : گفت، در جوابمپرسيدمزاده  آقا وقتی از

ه ھا می گشتم دختران زيبا روی  خاناحشهدر ف دستور پدرم بخاطر شھزاده ھای دربارودرباريان شاه ه  من در اول ب

انم  اه آن خ ان ش ا ودرباري ردم وشھزاده ھ ا که از واليات می آمد گلچين می ک اختندھ ينه می س ه .را فرش س دم ک  دي
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ا سر  ال از اينھ د من دنب ارا در يک کوچه آرام نمی مان ردم اينھ ه بگردم در حاليکه م ه خان چقدر دنبال اينھا خانه ب

ای دو ھای  بھتر است که اين دکان ھا .گردان ھستم ا پ ه ب ود ک ان ب را خودم باز کنم چيزی در جيب من ھم بريزد ھم

 ماموريت ھای پوليس وآمر تعقيب وجرايم اخالقی واليت . آنھارا استخدام کردمو  درتماس شدم"مرده گاو خانه ھا"

ده از حماقت ویه يک آدم احمق بجای چند روز شد که مامور پوليس تنور سازی تبديل شد کابل را حق می دادم   آم

ی سواد .از ترس مرا قلم دادکردندھم  آنھا نموده کهپای دوھا را دستگير ا ب  شما می دانيد که پوليس ھای ماموريت ھ

دهاوپشکی بی معاش ھستند وھم کاتب تولی عسکرپشکی است از والي ی  ت به کابل آم دوھا از ترس معرف  من را پاي

وليس  ه پ دم بکردندوق ب ن خبرش ه م ه ه تيک ا وصال آخاطريک ه کاک ودرا در خان زد خ انواده ام نري ودم وخ روی خ ب

د ولی   .وطندارخود پنھان کردم چون پايدوھا ازمن ناراضی بودند مکان پنھانی مرا به پوليس احمق نشان دادن کاتب ت

  .فرستادنداء مامور اداری مرا بشما جھت تحقيق  به امضور سازی نکردتنمنتظر مامور پوليس 

 من رفتم والی واليت از جای . شمارا والی صاحب خواسته: گفته حرفھای ما تمام نشده بود که حاضر باش والی آمد

  : گفته ھمراه من احوال پرسی کردبرخاستخود 

ده گرفت. بلی: گفتم.به دفتر شما آورده متگار شاه را پوليس تنورسازی خدپسر  نوال صاحب فالنی راڅ  ه  والی را خن

ی دستور يرا از دفتر بخواھزاده  بعد گفت آقا . پوليس ما ھم عجب خری است: گفتو اش وال د من دوباره به حاضر ب

  :والی گفتھنوز پوليس نيامده بود که  .بياوريد  آن آقارا: گفتم.دادم

  : من گفتم.بروريزی می شودآ را رھا کنيد که وی

  : گفت. والی صاحب چيز عجيبی است

اريخ وطن .چيز عجيب نيستھيچ احب ارنوال صڅ نی  م از ت وز جوان ھستيد وھ ما ھن  اين پسر فالنی خان است ش

اربلکه تنھا خودش وپدرش ه اين آدم ن خود خبر نداريد  ن ک د را پدر در پدر در دربار از زمان امير شھيد اي می کردن

م فاسد ارا از  .مادران شان دايه دربار بودند ودرباريان ھ ن آق ل اي سر خودرا من فامي درش زن پ شناسم پ  نزديگ مي

اخته ود س ه وزن خ ست گرفت ازه ني ب وت ز عجي ن چي را . اي ود وم گ زده ب اه زن اوران ش ی از ي يش يک ه پ  چنددقيق

ان يکی  ی خ انواده فالن ه ازخ تند ک ان گذاش ود  درجري ده ب تو آم ی ر:گف ه فالن ه  ک رده وب تگير ک اه دس وليس بيگن ا پ

  !!!ی گناھ عجب بی.ارنوالی معرفی نمودهڅ

   .بلی داکتر صاحب ، تعجب نکنيد اين شغل جاسوسی ھم  در نزد آنھا ميراثی است

 بينام طنزی وانتقادی در تورنتو کانادا سايت نشريه


