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  سيد موسی عثمان ھستی 

٢۵.١١.٠٩  
  

  
  

  من مانندمسعودفارانی شف شف نميگويم
  شفتالوميگويم

  
  نازنينی که در قنــــد وگالب تف می کرد
  ديدمش ريش برآورده ذغال پف می کرد

  

  

  مگرتونبودی که دردکان شيرقصاب درقند وگالب تف می کردی؟

  حاال با پف قلم آتش تازه می کنی

 بر تن مردۀ خود روح تازه بدمد يکی خانمبوده و می خواھد از روح گرم آن م اعظم سيتانی ُدخود مسعود فارانی که 

دون جاز آنھاييست که به رد  آيينه خود نظر نمی کند ريگ زير دندان خودرا ب رو می ب و ف دن در گل دن مگروي در چي

  گندم ديگران بيخود می برايد تا آفتاب را با ماده رندی ھای قلمی خود پنھان سازد  
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ره مسعود جان"من در يک نوشته  ان شير قصاب گل مھ دم" از زب ه خوان ق . بجواب  لمب ا از طري ود ت يده ب او کوش

ارانش باز ھم جرأت نکرده بود تا اسم ھممنکر شود، مگر  عضويت خويش را در آن نھاد ھا محمله بر خلق و پرچ ک

ر از را ببرد، مگر  ه غي ود ب زی نب ود و چي آنچه مسلم است وی از نوشته قبلی من که مورد استفاده لمبه قرار گرفته ب

ود واقعيت ه به قدری عصبانی شده ب ال  ک ا آوردن مث اه ودم"ب ا" روب ا شتر خ ردم آن جای خود را ب ۀ م ه گفت ر آن  ب

ال. جنگ انداخته بود ان خوش وی با اين مث ه در زم ارد شير قصاب ک ا ک ارا ب ويی ھ ه دم واقعيت گ ود ک ته ب  خواس

  . بريده باشدانتظار می رود" چشم سفيد"که از يک  ی آشنايی داشت با مھارتویرويی خود با 

  "گل مھره شيره قصاب"حال بر می گرديم به نوشته 

مقرر کرده بود، در نتيجه " ورزیکبرا ن"د که گويا وی را چون خانم ت من می نويساو به خاطر رد و تکذيب معلوما

  .نمی توانست پرچمی باشد

  گل مھره جان، می فھمی که با اين ادعايت مرغ سرخ کرده را در روی بشقاب به خنده می اندازی؟

ت ودی، بلکه نوش ده ب رر ش ه امضای يک پرچمی مق و ب ق ًزيرا اوال من نگفته بودم که ت ليمان الي يلۀ س ا وس ودم ب ه ب

که واسطه حال می توانست سليمان اليق نزد صغرا رفته باشد ويا کبرا، در اصل قضيه . امکان تقررت مساعد گرديد

  ت، بدون چشم سفيدی زمان سابقت بگو که درست بوده ويانه؟ات سليمان اليق بوده اس

 بدون تضمين را کسی و واسطه ونآدم بد هان تقررت کف تمام تجارب ما در زمدوم يک لحظه قبول می کنيم که خال

د، خودت را شخص  را جان"به دروازه يک نشريه نزديک شدن نمی مان دون " کب يلهب رر واسطه و وس ا مق ه آنج  ب

د، گپ در . کرده باشد ه خوشحالی ُب"ميدانی با اين ادعا گپ در کجا می رس شد" ل ه . می ک د ک را ھمگان می دانن زي

رادرش " یکبرانورز"خانم  اقتش و ب ه لي رام ب ام احت ا تم اره مھر دو ن" عطاءنورزی"ب د "ک خوار خوان بيچ ميون

  :ھمان ميوند والی که سنگ و چوب در ھمان زمان در باره اش می گفت. بودند"وال

  .عضو سی آی ای می باشد و امروز نيز ھمه کس می گويد که قاتلش صمد اظھر کاکای قيس جان کبير است

ه لکه ھای تو با اين گ ه است ک ريز خواسته ای ننگ ھمکاری با روس را از جلو دامنت پاک نمايی ، مگر يادت رفت

زوده می شود ر آن اف د . عقب دامنت از زمان گل مھره گی تا ھنوز پا برجاست و اينک ھمکاری با سی آی ای ب نکن

  .رت باشد و من نمی دانمبدين وسيله خواسته باشی به ارباب قدرت ، دعوای ميراث خانه زادی مورد نظ

ل ،  ًباز ھم يک فرض ديگر، اگر تو واقعا ھمان کسی ھستی که ادعای بودنش را داری و می گويی که از ھر چه قات

رايش  ته وب جنايتکار و خاين است متنفر ھستی، برای رضای خدا می توانی بنويسی مھر سيستانی را چرا در دل داش

شخوار تانی خو به شھادت سسي. ھورا می کشی را ن اه آن اه وبيگ ته  وگ تاريخ که مورد عالقۀ ھر دو نفر شما قرار داش

نکند در اينجا ھم پای معامالتی . می کنيد، تجسم کاملی از ھمان صفات زشت و بديست که ادعای نفرت از آنرا داری

  .از قبيل شير قصاب دربين باشد و من نمی دانم

ر . ش آن جايش را دارد بايد خود بداند که چه در انتظارش استجان کسيکه با شتر خار قصد نواز" گل مھره"  و اگ ت

ل شادی ادر پيش پای عس" ميوندوال"ًواقعا پرچمی نبوده و اکنون ھم به ياد  داری"کر اشغالگر غرب مث سار م " خاک

انی ًمعلق نمی زنی، بگو اين چه راز است که اوال تو از سايت پسر کبير و برادر زاده  اظھر کله کشک کردی ودر ث

  . پرچمی تبديل شد– چراه گاه خاينين و آدمکشان خلقی مجموع سايت بهبه آن سايت بعد از رفتن تو 

 نصحيت من را گوش کن و به مانند گذشته خود را به مورچه ھا مصروف بساز و به کار ديگران کاری نداشته باش 

ستانورنه خدا نخواسته کدام آدمی به مانند من پ ل  يدا می شود و سجل و سوانح ھفت پشت تان را در يک روزتاب مقاب

ر می شوند و  ا خب م از شير قصاب ب آفتاب پرتو می کند و تا بيايی که به ھزار عذر و واسطه آنرا جمع کنی مردم ھ
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ن چاشنی . ھم از رابطه با ميوند وال ت، اي د گرف م به خاطريکه فکر نکنی که مصيبت تنھا دامن ترا خواھ ديگر را ھ

  .ختن شتر خار نمايندامرحم سعاقبت تحفه می فرستم باشد عاقالن خانواده ات ترا متوجه 

دم د دي رده بودن اس ک ا اقتب ه گوي . باز ھم ديروز نوشتۀ برادر اقراری و توبه نامه داده ات را در سايت افغان جرمن ک

ه وی اين بار به انتخاب اسم مستعار به مثل دزد نادان به کاھدان  زده و اسم خانوادگی يک تن از قلمزنان ديار ما را ب

چون در نوشته اعراب وجود نداشت تا بدانم که آيا حرف . است" يما جان"مثابه تخلص انتخاب نموده است، منظورم 

م " س"یناول تخلص يع ا وعده می دھ رم ام به ضمه نوشته می شود ويا به فتحه، زياد باالی دزدی نام تماس نمی گي

ه معلومات به مح ار ديگريست در زمين ه خوشبختانه خود شتر خ ه، از آن قلمزن ک ض رسيدن به خانه در آخر ھفت

  ، بعد خواھيم ديد که يک من آرد چند فتير می شودبخواھم

تادان " يما جان" ا اس ه گوي د ک ته کن سمی نوش د و مطلب خويش را ق به خيال خود خواسته ھوشياری کرده سياست کن

ه فکر . نيز از ماللی جويا دفاع کرده اند" فی، عزيز، آئيژ و روستائیمعرو"بزرگی مثل  يله ب او می خواھد بدين وس

ا . خود آنھا را به يک موضع گيری ضد لمبه و يا ضد ماللی بکشاند ه در ھر دو جھت می ب ياری زاغ گون ن ھوش اي

ه. خواھد خود را از شتر خار برھاند ه لمب ا جواب علي ر آنھ د اگ ه جان خود می او فکر می کن ه را ب م لمب د، ھ  بدھن

ا عليه ماللی جويا چيزی بنويسند صراگر پورتال خود را خود بی اعتبار می سازند و ھم اندازند و  ف نظر از آنکه ب

دستايش ھای گذشت الی نماين ا خ را . ۀ آنھا اختالف پيدا می شود، اين فرصت را می يابند تا اخ دل خود را باالی آنھ زي

ذريم ق نگ ستعار از ح ای م شت نامھ شه از پ ه ھمي رمن ک ان ج ود افغ تفاده از تاکتيک خ ا اس تانش ب ه و دوس ه لمب  ک

  .اشخاص حقيقی را توھين می کردند، استخوان مرده ھای افغان جرمن را به تيتک آورده اند تا چه رسد به خودشان

رده ھای که شخصيت فراموش می کند و آن اينکه از قضا تمام تعريف ھاييرا مگر يما جان يک نکته  ام ب ی ن از مالل

درش را جويا نموده اند ھمان است  که امروز لمبه و دوستانش نيز آنھا را تاييد می کنند، خودم به مثابه فرديکه عمر پ

م امروز د شخصيت ھای بزرگی . دارد، ھم ديروز آن کارھايش را شاه باسی می دادم و ھ ورد تايي ه م ا ک ار ھ آن ک

م چه او   قرار گرفت مبارزه عليه جنگ ساالرھاو امثال آنھا"زمعروفی و عزي"مانند  روز ھ و وطن فروشان بود، ام

ۀ ماست ور چشم ھم د ن ام دھ ه خاطر . و چه ھر کسی ديگريکه آن عمل را انج ی را ب تانش مالل ه و دوس اه لمب ھرگ

ه در م ستاديم مگر مبارزه مقابل جنايتکاران و خاينان مخاطب قرار می دادند، مطمئن باش که ما ھم ل شان می اي قاب

تفاده " گل مھره"آنھا ماللی را به خاطر شرکت در پارلمان يک کشور اشغال شده، مماشات و به استناد گفته  مورد اس

د . ابزاری قدرت ھای اشغالگر قرار گرفتن و به خاطر سکوت در مقابل جنايتکار کثيفی مثل سيستانی انتقاد می نماين

سانی استحال لطف کرده بگوييد دوس ا چه ک ی جوي ه . ت واقعی مالل ده ای از لمب ان دھن دري ا گرگ تانش وي و دوس

  .النی از جنس گل مھره و شير پيره اقراریقماش سيستانی و يا شغا

را وی  ه شخص ديگری نيست زي ر از لمب ه غي رد کسی ب به فکر من اگر ماللی جويا يک دوست داشته باشد آن ف

اد و وسيله شھرت ديگران کوشش می کند دست وی را گرفته ا رفتن ز لجن انقي رار گ ه دست وی ق د و ب نجات دھ

تن خود را بپوشانيد، ر حاليکه شما چشم سفيدان می خواھيلوای ماللی ميوند را بدھد  د د به خاطر آنکه خم خم رف

  .او را نيز با خود به اين زنجير ننگ ببنديد

   تاصحبت آينده که به کانادا برسم                                  

    

 


