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  موسی عثمان ھستیسيد 

١۶.٠٧.١٠  
  

  بودی مابي ونایت نمکــ کاش قلمیا

  غبارو ھم دوددي کشین مــ از دل متا

    راست  گفتمشـيو که ھمــ  مشآزرده

   خفتمني  راستۀ   معشوقیھلوـــ  پدر

   دفاعیاع  نکن  اگر  کردـ تو دفاول

   نرو در راه  قباعی قلم گرفتريـشمش

   باش  تو جانم  نه  دلقک  نماتـراس

  ُ  بود  کار  خطا و  جفايی   نمادلقک

   دلقک نمانفرت دارمسندگاني ونوني ازدلقکان دمن
 کنند ی من به نوشتقي کنند ومرا تشوی خود خواھش می ھاليمي والفونيشان با تن  دوستان وآزادمکهي حالدر

 از  ایهنوشت ،با خواندن) که ترک عادت مرض است( بزرگان گفته اندی کنم ولی ماه شده نوشته نمکيشترازيب

اھانت به )برقع( مرد، پوششکي شھادت دوزن وايآ( عنوانني تحت اني جرمن آنالتي ناياب در ساحهي  ملخانم

 .از ھم دست به قلم ببرمب شدم ريناگز)  ؟ ..ستيزن مسلمان ن

 منطق و ري وبسته در زنجیسي باال در لباس روان نواتي باادبیليخ ناياب خانم ۀنوشت نوشتبايد 

 محکم  ادي بنولی کرده ی خودرا نقشه  کشی ھادفھباي زیليمعمارقلم خ! باشدي خانم دلکش موروھرسطرنوشتهيز

 نوشته یباي زنيال برده بود وبر جبؤ سري وزخ مسیني دی را مثال ھاسندهي نوی ومنطق توانای ادبی ھایئبايوز

 بايبا زبلکه  سازد ی خواندن مادمن با وجدان را نه تنھا ۀدن ساخته وخوانري گني اورا زمی زده قلم توانایمھربزدل

 کندي  زرق ھم مالنهيده محن عذاب را بر مغز خوانیچکاري خود پیسينو

 . کندی نوشته غسل عرق مني از خواندن اه خوانندختي بودا از شرم فروری مجسمه ھاکهي طورھمان

 رسانده ام چراکه  نايپاه  باتي وادبني در دی خودرا تا ماسترلي وقت نگفته ام تمام دوره تحصچي من ھکهي حالدر

 نيون دامن ادب و دبرداشتم برداشته نتوانستم چبايست می  ی خرمن ھا قابل برداشت بود ومن منآآنچه که از 

 اتي وادبني ازدامن دیني چشه معاصر دارم  وخواتي وادبنيدرددانش  يیتوانا یخ  است  وشرم از ادعاافر
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 آمده ام ايدنه  ملت افغانستان بی مذھبیشواي وپی خانواده مذھبکي در کهيبا وجود و خواھدي دانش می توانایوباز

 ۀبعد غسل دادند وبگفت وه شده تند  قران بر سر من گشتاند که داشینيبا فرھنگ د ی ازغسل والدت طفلشيپو 

 نه ی ولی ولیوافتخارھم دارم  که مسلمان ھستم  ول  شده بودیت گل دوزي وآثي که با حدد در تنم کردنیمادرلباس

  . می دانم خودني را بھتر از دني دچيسم ونه ھان شی مگراني دني خودرا برتر ازدنيد

 که حب ني من ارزش دارد ھر دشيپم ھ زادگایوآزاد  ی وآزادتي کرامت انسان وانسان،ني از دو بيشترتر شي پ

 که سرحد ینينفرت ھم از آن دارم وھر داز آن ھا که اورا قبول ندارم نته  نردي را از من بگی وآزادیوطن دوست

 کهي ھمان طوررمي پذی را مني دی ھايیباي من فقط ز. تجاوز کند نزد من مردود استگرانينشناسد وبه حقوق د

 دنخواھي مايوذارند گي مگراني دیبرگلوساخته  یني دزي قلم خودرا کارد تکهيدارم از کسان نفرت نياز مزخرفات د

 منطق وقلم خود کشي را روني داي پنھان کند وني وبزدالنه  خودرا در عقب دردهک استفاده ني دقاز مشت منط

ند نه تنھا  کیل دوسره بازھ  اش با دیانگشتان قلمو  بزند ابي ناهي نعل مانند خانم ملحه ب وھم خي مهبھم ساخته 

  .رم نوشته ھا نفرت داني کنم واز چنی مخالفت خودرا آشکارا ابراز مستميکه ھمنوا ن

 وقتی .ستا ی حق مسلم ھر انسان در چوکات ادب واخالق انسانن آشکارا انتقاد داشته وانتقاد کردني خانم از د

 واربا انسان حالج.دي ترسی نمنيدلقکان داز که  اش و صد بار ايکاشکي  ا،ش گذاشتهدف خودھبرخانم انگشت 

 ی وآن نمنيزن است  وھراس ازا ه شده اھانت بداده که به زن ی حقوقني اگفتي کردومی محکوم درددل میھا

 شھامتبه نظر من يا بايد خوانندب مرتدورا ا ومذھب نيدلقکان د یشيده  بنگلنيمانندخانم نسرمی گذاشت تا داشت 

 ديشا . کردی را به آسمان ھفتم بلند مني ددي بود نبااگرکرده  کردی زبان قلم درازنماي وداشتيمرا  نيخانم نسر

 خانم قلم ی  من اگر جای کردی  چطورابراز نظر می داشتی من قرار میال کند که  تو اگر درجاؤ من سزخانم ا

 هيگر من در قسمت مھرً بسازم مثال اني دني پوستکي  وخودرا کاورمي بتي وآثي که حدني داشتم بدون از ایبر م

 دالرونفس پاک مقدس لوني تا مدالر کي دھد ی مهي که تن به گرفتن مھریزن" سمي نوی مني چنسمي بنویزيزن چ

 کند ونفس پاک زن را در بدل ی عنوان منيتقاضا با اکه  ی مرداي وگذارديخودرادر بدل پول وجنس  بفروش م

چيزی نيست معتقدم که چنان امری، آنرا خالف کرامت انسانی دانسته داند بھم  ی را حتمنآ نياگر د خواھديپول م

  .مگر فحشاء شرعی 

 ی مني ترسم اگر دی ھم نمیني دلقک دچي ھستم واز ھهي من مخالف گرفتن ودادن مھریکرامت انسانخاطر ه ب لذا 

است برای من  نفس مقدس انسان دني فالسفه وطرفدار خراي وردي پذی ھستم اگر منطق منآ من مخالف رديپذ

 خواسته باشند که من نکاح طي شراني اگر با اني وعالم دی قاضکي ثيومنحبه حيث يک انسان آگاه فرقی نمی کند 

 ه دادگای اگر من قاض.، برايم کمترين اھميتی نداردندي شوم مرا کافر ومرتد ھم بگوی راعقد کنم حاضر نمنيرفط

 اتي  من نظرواھم ماندخو  ھستم ،مي ومخالف با برقع بودرمي پذی را مانند شھادت دومرد مزنباشم شھادت دو

 ني ھم دربرابردلقکان دی سازم واگرمنطقی قلم خودرا استوارنمني بدھم ازمنطق آن دنيخودرا راجع به ھرد

 دھم یداده ام ونمنارزش  نيبه دلقکان د ی وقتچي وھرمي گی دربرابرشان کارنمتي وآثينداشته باشم ازحد

 ني که ازديی خدانمي بیم الج ھاح خودرادرصف سازدبلکهيمرتدگفتن ونامسلمان گفتن شان نه تنھامراشادم

ساير جنايتکارنی از ھمين قماش را مدفع آن و" مالعمر" ،"نيگلب الد" ، "یربان" ،  "افيس"و خوددفاع نکند

بوده  ھمچو  دست دلقکان نيده آن دين ھم ، کسزاوار نيست جھان را بوده نه تنھا خدائی  قدرت ی بیخداسازد 

  رمي پذی را نمینيد

   


