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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ نومبر ١٠
  

  !»موسی ھستی« با قاضی صاحب گرانقدر جناب یدرد دل
 

اب شما بزرگوار تقديم نموده و ثانی از مريضی که عايد حال تان گشته نخست  درود ھا و تمنيات قلبی ام را حضور  جن

ی را در بستر شفاخانه سپری کرده ايد، اطالع حاصل نمودم و مايۀ تأثرات عميقم واقع ئبود و بدانجھت روز ھا و شب ھا

 تان غرق شادی ھا آرزومندم که سالمتی  وجود تان را دو باره  حاصل نموده باشيد و با فاميل شريف و نجيب .گشت

 .آرزوی سالمتی و طول عمر برای شما و متباقی فاميل مھربان تان می نمايم .باشيد

نوشتۀ نخستين تان را مطالعه کردم و از شرفباختگانی که از اسم تان سوء استفاده کرده بودند مراتب نفرت و انزجارم را 

يز مورد سوء استفادۀ کثيفترين و بی ناموس نالبته اسم من  .رمنسبت به  اين عمل نا شايسته و نا مردانۀ شان ابراز می دا

زود ترين فرصت طشت رسوائی شان از باالی بام نگون گشت و ه طبقات اجتماعی قرار گرفت و اما بافراد ترين 

 ۀنوشت .آشکار گشت که در پشت اين دسيسه عليا مخدره و دختران شان نقش حساس و اساسی را لطيفانه بازی کرده اند

مثابه گرز گران بر فرق شان فرود آمده و تاب و توان را از آنھا سلب داشته است و اما اين بدان ه افشاء گرانه تان ب

چون فاقد جوھر مردی و گھر مردانگی اند بناًء به کثيفترين دسيسه ھا دست می  .معنی نيست که آنھا خاموش نشسته اند

چون جوھر و گھر مرد باخته اند  شھامت اين را  لی و انقالبی گردند؛زنند تا مايۀ بد نامی عناصر و شخصيت ھای م

ادی و بوبو  ھای شان در آمده اند و پنھان اند  و يا تحت نام ھای  يا  زيرچادر مومه، .ندارند تا با اسم اصلی شان بنويسند

 .ان شان می شاشندو رفتگ» بزرگان«مستعار توطئه چينی و دوسيه سازی می کنند و مستقيم بر حلق و حلقوم 

برايش ارج نھادن و حرمت گذاشتن برای ديگران مھم نبوده و ھر   که مرد گھر و جوھر مردی اش را می بازد،یزمان

  به ،البته انسان ھای عادی و دور دستر خوان فاميل نشسته .کس را از آئينۀ خودش ديده و مورد قضاوت قرار می دھد

ی مبادرت نمی ورزند، تنھا جوھر و گھر مرد و مردانگی باختگان به چنين طيچنين اعمال ضد اخالقی در ھيچ شرا

خاطر بقاء و زندگی در اجتماع ھميشه ه نا گفته نماند اين قماش انسان ھای عقده ئی ب .اعمال نا پسند دست می زنند

می باشند و ارتباطات مجبور اند که به کسانی متکی باشند و ھم در شناخت ھای شان حالت نوسانی و دو رنگی را دارا 

زيرا در روابط خود صادق نيستند و از طريق به   موقت استوار و در حالت تغيير است،ۀو دوستی ھائی شان نيز بر پاي

 .ھم اندازی ھا و مداخله در بين فاميل ھا زندگی ميکروبی شان را دوام می دھند

ارغوان بوديد و نر و ماده و سرک و پچک شان را پر از » پروان«شما شاھد زيست بسياری از اين آبرو ريختگان در 

شما ديده بوديد که از بس که زانو زده و دامن  .می شناسيد و می دانيد که دارای چه سوابق و گذشته ھای ننگينی بودند

 می شما شاھد بوديد که اين سر خم ھا و خم چشم ھا بر آستان ھر دولتی جبين .شھرۀ عام و خاص گشته بودند باال نموده،

سائيدند و بوسه می زدند و دولت ھای مستبد نيز به اين قالده بر گردنان عاری از شرف و عزت ضرورت مبرم داشت 
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 چايدار باشی،/بناًء اين بی سوادان را به کار ھای آبدار باشی .تا برای مقاصد سياسی شان مخبری و جاسوسی نمايند

مور حاضری می أگی و يا مسجد داشتند به تايپستی و حتا مباغبانی و آن عده ای شان را که سواد خان چپراسی،

که  در زمان انفالق ھفتم ثور واقع شد » چپه گرمک«شما شاھد بوديد که اين عناصر پست و طفيلی در يک  .گماريدند

 صاحب شاعر، نويسنده و سياستمدار گشتند و در اين فراز و نشيب و خم و پيچ  حتا فاکولته پاس ، ک شبه ماستر،يھمه  

شما شاھد ھستيد که با چغلی ھا و راپور ھای دروغين اين کور موش ھای جاسوس ده ھا فاميل چه . ھويت و شجره شدند

کاسيگين و گروميکو در عزاء و ماتم  از دست  -در زمان شاه و چه در دوران حکومت وحشت چوچه سگان برژنف

ی بوديد و ئاسوس بودن تمام اعضای مادينه و نرينۀ فاميل ھاشما شاھد خاديست بودن و ج .دادن دلبندان شان نشسته اند

می ديديد که نور چشمان شان چگونه با زنگ و جامن می رقصيدند و ھم جاسوسی می کردند و حاال به خارجه آمده  اند 

 می ،اندھای اين جوھر باختگان را که حاال ريش سفيد شده ) کاته(خوبی ه شما ب .فالنی خان و بسمدانی جان شده اند

شما طرز زندگانی اين پست فطرتان را ديده ايد و شاھد بوديد که چگونه در منجالب بد اخالقی و ديگر رذالت  .شناسيد

شما شاھد بوديد که حتا اين کور مغزان فالکت زده فرق بين تخلص و لقب خانگی را نمی  .ھای اجتماعی گرفتار بودند

 ! شده اند؟دانستند و حاال ھمه تخلص دار و شجره دار

کانادا -امريکا ھند، وفان شد و اين ھاجوج و ماجوج و بی اصل و بی نسب و ناديده را به پاکستان،طاز قضاء، باد آمد و 

چه با که نيمتوگوئی اين کشور ھا ماشين آدم سازی و فيلسوف سازی بود و قحبه زادگان و نامردان  و اروپا پرتاپ کرد،

الھويت و سست عنصر بودند يکباره آدم و اکادميسن گشتند و نقل محافل شدند و فالنی سواد و بی سواد و نھايت مجھول 

ئيد مورد قبول أ به مثابۀ مھر ت،صاحب و بسمدانی صاحب گشتند و ھر چتلی که از دھان نجس شان بيرون می گرديد

وزه ندھد؛ اين ناديدگان روزگاران ترکيده را م) ترقيده(بنابر گفتۀ سر سفيدان خدا نا ديده را روز و پا  .قرار می گرفت

زمان که داخل کانادا شدند ھمگی يک باره زرق و برق دنيای ديگری را ديدند و وارخطا به اثر آن که ازدواج کرده و 

ھر نوع پستی و رذالت و اعمال خالف اخالق دست زدند که لرزه بر اندام ه ھل و دارای سن ھای کالن نيز بودند؛ بأمت

سست عنصر و بی شخصت اند ھميشه دروغ می بافند و با دروغ و ريأ زندگی می کنند و   بی ناموس،چون .می اندازد

کجا می انجامد و تنھا چيزی که برای اين ه برای اين روسپيزادگان فرق نمی کند که چه می کنند و عواقب اعمال شان ب

. ی که قلم از نوشتنش عاجز می ماندئوسی ھاتيری و خوشگذرانی و حتا بی نام قالده بر گردنان بيمار مھم است ساعت

تنھا افراد قدرت طلب و شھرت پسند اند بل نھايت حسود و عقده مند نيز می باشد و در ه عقده ئی ھا و جوھر باختگان ن

 و می برند و خالصه ھميشه می خواھند در ھر جا ورزندمقابل ھر نوع پديدۀ مثبت اجتماعی رشک و حسرت  می 

مورد احترام قرار گيرند و از آنھا تمجيد صورت پذيرد و در غير آن چادران بوبو ھای شان را بر سر مطرح باشند و 

. کرده و بر زمين و زمان اھانت و توھين کرده و اتھام می بندند» پس پسکان«انداخته با ھمزاد و ھم کالش ھای شان 

راد ندارند  و به ھمان جھت نھايت چاپلوس و رو شدن  را با افه اين گھر و جوھر باختگان جرأت سخن زدن و رو ب

 !!!متملق اند و  در جلو  افراد به آنھا نھايت ارج و احترام می گذارند، ماست مالی  و شاديبازی می کنند

 زشت و اندام نا مناسب بر خوردارند، حتا قد و قواره ھای ۀافرادی که از قياف از ديد جامعه شناسان و روان شناسان ،

ايۀ عذاب شان واقع می گردد و  اين عقده بر عقده ھای ديگر افزوده می گردد شخص را  بدان وامی دارد تا شان نيز م

خوش نام و با اصالت را بی ھويتی و جنسی افراد موجب آن می گردد تا افراد  عقده ھای حقارت، .از جامعه انتقام بگيرد

ترور شخصيت نمايند و با اين کار بی ناموسانه برای شان آبرو بخرند و گذشته ھای ننگين شان را از انظار پنھان 

 ما و شما شاھد بوديم که چگونه اين نامردان از ارتباطات قومی و محلی در درون سازمان ھای سياسی. دارند

ما و شما ديديم که اين جوھر مردی  . ھم زدنده چگونه روابط افراد انقالبی را بخزيدند وو در داخل آنھا  سوءاستفاده

 زمانی که سازمان ھای چپی ھۀباختگان چگونه اکت و ادا ھای انقالبی و مبارز بودن را می کردند و اما در يک بر
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د بوسه  می زنند و مسعو/شکست می خورد و صفوف شان متالشی می گردد اين بی ناموسان بی ننگ بر آستان ربانی

 .يک باره از انقالبيگری به محليگرائی و سکتاريسم پناه می برند

اين شرفباختگان آبرو ريخته بعد از تجاوز امريکا و ناتو در خدمت منافع استعمار قرار گرفتند و امروز يا مستقيم در 

 دست می زنند تا توجه استعمار ه ایر وسيلھه خدمت منافع استعمار اند و يا  غير مستقيم از دور ھا دم می شورانند و ب

کابل رفتند و نزد دولت و ه بعضی از اين پتياره ھای بيمار روانی بار ھا ب .جلب سازندبه خود و دولت پوشالی اش را 

را فراگرفته اند و  Yes/No حکومت وطنفروش و دستنشانده دم شورانيدند که حاال گويا  از خارج آمده اند  و انگليسی

خارجه ديده اند و خالصه در ماشين آدم سازی غرب انسان شده اند و اما   ھم می گويند،» شعر «سطر می نويسند و چند 

آنان که حتا مراحل ابتدائی مکتب را !! جرم بی سوادی رد می شونده خنده آور توسط ھمان دولت و حکومت مزدور ب

اين چنين جانوران انگلی با چنين  .بی سواد می زننددرست تمام نکرده اند با چشمدريگی تمام بر اين و آن مھر 

لب گور رسيده اند ھنوز غلطی ھای ه مشخصات بر مسند قضاوت می نشينند و حکم صادر می کنند  و مضحکتر ب

 !امالئی دارند؟

د اين که شما متوجه الف ھا و پتاق ھا و تعھد ھای دروغين شان به سازمان ھای انقالبی و رھبرانش بوديد و اما به مجر

 دادند و در د دفعتاً تغيير عقيدهندانستند که ديگر در موجوديت اين سازمان ھای تيت وپاشان و نبود رھبرانش منفعتی ندار

شما شاھد بوديد که نطفه ھای حرامی شان گوشواره انداختند  و با يھود و نصارا و  .وه گشودندکمواردی ھم دھان به ش

 اگر به نسل بی شرفان و روسپيان قرص ضد حاملگی داده واقعاً ............ يختند و در آمعرب و عجم و ھندی و سندی

 .ما و شما شاھد زنده اش  بوديم و ھستيمتا اينجا ھم نشود نسل بی شرفان افزونی می يابد که 

ت داريد و اگر منظور از اين قدر پر حرفی اين بود که شما تجارب زياد در شناخت آن زانو زدگان دامن باال و زالو صف 

می دانيد و آنھا را می شناسيد که عمداً در تخريب شخصيت تان و ديگر استفاده ھای سوء از اسم تان سھم دارند افشاء 

 .در پی تان گام بگذارمسازيد تا من ھم به نوبۀ خويش به 

نداده ...ج دادم که اگر گرچه طی چندين نوشته و باالخص در نوشته ھائی در دو قسمت به  مرواريد ھای آب ريخته چلن

به  و ندھای شان دفاع کنند و اما خيراتخوران بی عمل و غيبتگر گويا نوشته ام را ناديده گرفت» شخصيت «اند بيايند از 

 ه ایشما اين دو نوشته ام را غور کنيد و ببينيد که اگر فردی ذر . مفعوالن بی غيرت خود شان را  گويا تير آوردندرسم

رافت می داشت بايد چادری بوبويش را از سرش دور می انداخت و به مصافم می شتافت و اما ھم ھمت و غيرت و ش

برای آنھا چلنج دادم که گردن بند رئيس بانک را . پا ھايش گذاشت»الی«چو سگ ماده پيخ زد و در کنجی دمش را در 

ز مائی نشسته ام و نظاره گرم  و اما اد و اگر حرفی برای گفتن دارند من در فراز آسنندازدور بياز دور گردن شان 

 !صافان خارجه ديده و خارجی شدهزمين ناله برخاست نه از آن چلو
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اين را بدانيد که ھر کس اين دل و گرده و جرأت را ندارد و شما اين جرأت و مردانگی را داشتيد و داريد و عمالً در 

 رسوائی شان را چپه ۀعوالن سياسی و کالشان استخباراتی و خلقی و پرچمی شان شتافتيد و کاسافشای روسپيان و مف

 .نموديد و آن بی غيرتان زنازاده و حرامزاده ھم چو موشان در کنجی خموش  خزيدند و از کلنگگ و وز وز باز ماندند

ور امپرياليسم که تا ديروز ادعای خ) اسقاط(شما به افشای مظالم خلقی و پرچمی و کوچوک ھای استخوان خور و 

انقالبی بودن را می نمودند و اما حاال عمالً در خدمت امپرياليسم به پرچمی ھای امپرياليسم مبدل گشته و تحت بھانه 

اين را من .  پرداختيد و رسوای شان ساختيد،ناموس و شرف شان را در گرو منافع سرمايه گذاشته اند...ھای ترجمان و

 و هپشتو ندارند و سواد انگليسی شان از محوط/ که نخست اين کوچوگگ ھا سواد دریيمر افغان ھا می دانو شما و ديگ
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 غرب  ھمان طوری که فيلسوف و عالم تراشيد و باالی ما ۀمعدودۀ  اکابر باال نرفته است و اما  ماشين و زراد خان

 ان را باالی اين حرامزادگان و زنازادگان بی ناموس،تحميل داشت و به ھمين طور ترجمان و انجو نيز زائيد تا منافع ش

 .شرفباخته و دغلباز حفظ دارد

 ١ -»  خاد-  پرچم - افشای شاخ و پنجه ھای  خلق « پر از احساس و پر از مفھوم تان تحت مضمون ۀاز اين که در نوشت

فته نمی تواند زيرا جرأت و ھر کس حقيقت را گ نت دار ساختيد، تان مرا مۀذره نوازی نموديد و با محبت خالصان

اين که شما دارای تحصيالت عالی و فوق ليسانس می باشيد و در  .شھامتش را ندارد و از اين بابت جھانی سپاسگزارم

افغانستان نيز از شناخت زيادی برخوردار ھستيد و با وصف اين ھمه تحصيل و دانش سر بر آستان دولت و حکومت 

 ئیذات خود جزه يديد و برای شان افتخار کار کردن و خدمت نمودن را  نبخشيديد، اين بمزدور خم نکرديد و جبين نسائ

را اما در مقايسه با سويۀ علمی و شخصيت شما موش ھای پرانی  . انقالبی و رد استعمار و ارتجاع می باشدۀاز مبارز

مشير استعمار بوسه زدند و اما باز تبه سر بر آستان دولت و حکومت پوشالی سائيدند و بر ش داريم که چندين مرغسرا

اين جوھر و گھر مردی باختگان از مرز ھای ھفتاد و حتا ھشتاد ھم گذشته اند  د؛نخاطر نداشتن سواد کافی رد شده ھم ب

بانه باز آاکت وادا ھای فيلسوف م ،فخر فروشی ھای مسخره، و در پھلوی نامردی ھا و وطنفروشيھا و دزدی بيت المال

ھای فرتوت شان را در بدل خدمت به منافع امپرياليسم » ناموس«ند حتا اد، حريص و طماع اند و حاضرزمنآھم چقدر 

 !بفروشند؟

 .خواھم کردخردھنوز کارم در کانادا نا تمام مانده است و ھر زمان دو باره  بر گردم پشقلک ھا را زير کفش ھايم 

ه بايد اين پرازيت ھای کثيف را معرفی کرد و نگذاشت تکثر وظيفه ملی و ميھنی بر دوش ھر کدام ما سنگينی می کند ک 

 !کنند و بر نسل روسپيان و مفعوالن بيفزايند

 از حوصله مندی تان جھانی سپاس

تمام اين سفر ھای پرمخاطره را در کنار ھم  را که انتخاب کرده ايد راه آزادگی و سر افرازی است وآرزومندم تا یراھ

 .پيروزمند پشت سر بگذاريم

 !بھروزی و پيروزی تان به اميد صحت و سالمتی،

 ارادتمند

 ميرويس ودان محمودی

 

 

 


