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 "پوالد "نامه قابل توجه شخصی ب
 

ی و عقالنيت که مبنای انسان ينا ای تعقيب نمودم اما از ھای شما را در چند سايت تا يک اندازه نوشته !! پوالدآقای |

ھای مبارزاتی  و انسانی  کشور به رشته تحرير در آمده است از  نداشته و صرف غرض اھانت و کشتن شخصيت

تال مخصوصاً پور فقط خواستم توسط اين نوشته  خدمت  گردانندگان عزيز اين ،نھا منصرف شدمآ ھمه ۀ مطالعۀادام

ھای  اتھامی   قت گرانبھای خود را  صرف دفاع از نوشته  به عرض بر سانم  که الزم نيست آنھا و"موسوی"آقای 

بنده حاضرم اين صحبت را به ھر شکلی که شما . ارند بد) پوالد(و غرض آلودبی سرو پای شما به اصطالح 

مت تا ن خواھد ورتال گرانمايه آدرس ايمل مرا خدکه البته گردانندگان پ(درس خصوصی آخواسته باشيد  چه از 

  .رتال  با شما ادامه دھم  ھمين پوۀو چی از دريچ) -  دانندتی که الزمصوردر  - گذاشت 

خالق داد "جمند گرامی و نويسند ای نازنين وطن آقای ر  اۀنوشت که نوشته قبلی شما را  به ارتباط  مخصوصاً اين

 سر تعظيم فرود ت و شھامت شانأ  که الحق شرافت ووجدان واالئی دارند و من نا ديده و نا شناخته  بر جر"پغمانی

جالب بود ومرا خيلی مشغول داشت ) ستالين(العمل شما در مقابل پنير ھالندی  و  می آورم  خواندم  و عکس

عکس العمل  منفی نشان داد ه و به اصطالح )  مورد پنير ھالندی( ايشان در ۀکه شما در  قبال نوشت مخصوصاً اين

 بدون استعمال ايسم و . که بيا باھم باشيم و بنويسيم ساده و بی آاليشايد  وادارم ساخت تا  بنويسم در افشانی نموده

 شما را ،مانیساز ،من غرض جرو بحث سياسی!! ؟  و آنچه اتفاق افتاده  چی شعوری و يا غير شعوری !!سيسم 

سی کروز ھر امشود  نمی) ترس خدا رابھانه سازيد(توانيد کنج عزلتی بر گزيده  انتخاب نمودم و اگر مايل نباشيد می

    احترام نمود ؟؟، گذاشت"پوالد"را که انقالبی نوشت  و اسم  خود را نوعی از انواع 

پشيمان شدند و آنوقت فھميدند که .  توبه نمودند،ی بودند  که بعد از اندک زمانی  با ورود به دروازه خادئ ھاپوالد 

؟؟ !!ن ھم بايد نشست و حتی به کشتار گاه ھم بايد رفت پای زندا.  انسان بايد بود و انسانی بايد مبارزه نمودۀاگر بچ

شيدند  پو  کاله نمدی!!فھميدندديرترند اما يچاره ھا در پی آنچه بودند فھميدھا ساخته نبود و ب و اين کاری بود که از آن

ای  يان لقمهزورگويحه سرا  از خود ساختند تا باشد در مقابل خدمتی در مقابل دان و مدج و بی وو  موجودی چاپلوس

   ؟؟!!سدھا ھم بر به آن
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و تبديل  چا پلوسی  و سگ بودن گرويده ،ر گرائیکنوبه زرد يعنی ) سبز(ی بودند که بی وجدانانه  از ئ ھاپوالد 

سرو کار داشته ) عات ھمه جانبه نه مطبوعات خصوصی شما و باداران تانمطبو(عات شدند و اگر خودت با مطبو

  و چند بی »باقی سمندر«و سر باز آزادی  -  آقای کوشانی ۀالبته به شيو(شود داری  که معلوم می باشی و طوری

دانم   فقط ببين آقای  شناسی و شايد ھم ھمکار شان باشی ؟؟ من نمی آنھا را بيشتر و بھتر از من می) سرو پای ديگر

که   یر ھر  چوکات تو ھر کسی که ھستی و دو شخصا بااز ھر دريچه ای که خواسته باشی  من حاضرم با ت !! پوالد

به ار تباط جوانان مترقی و جنبش ھای ) به بعد 1343حتی واقعات سالھای(ارز دھی حاضرم در ھر مورد بخود را ت

تا !! عاھای من و تو ھزاران و شايد صد ھا ھزار  ھموطن باشد ادشاھد و  تحليل گر  . بعدی آن صحبت نمايم

ھای مبارز   در غير آن بگذار نوشتهاز پرده بيرون افتدقی و انسانی  رتباط جنبش ھای مترھای مکتوم به ا حقيقت

قابل تأمل است که چرا ھمه می خواھيد، کارش انجام نيابد واز آن  تمام شود ؟؟ "موسوی"نستوه  و جان به سير ما 

محبوس گردد ؟؟ و  يا ھم به مشوره  گذشته به پيروی از شبنامه نويس تالش می ورزيد تا زمينه ای فراھم نمائيد تا

شايد اين آرزو را بر آورده نتوانی چون با مرگ !! شما با باداران تان به دار آويخته شود  بعد بگو او ھم مرتجع بود

  ؟؟!!تن غافل تو . اند  ھزاران ديگر وجود می يابند و يافته"موسوی" مثل یو نابودی جسمی شخصيت

 به عرض برسانم که در زمان ھای قديم   آقای ميوند وال صدراعظم افغانستان بعد يدمرتجع شد با چون صحبت از  

دعوت نموده .....  که در يکی از آنھا ھم بنده را منحيثندتيب دادترعاتی   صدار ت شان چند کنفرانس مطبوۀاز دور

جع استفاده نموده  و يان صحبت و کنفرانس شروعی آقای ميوندوال  چند بار از کلمه مرتدر جرخالصه . بودند 

نام روز کار ه ول جريده ای بؤمسسف فرند که مدير  را به شخصی بنام يوتکرار نمودند اما من حق اعتراض اولين

 مرتجع بدش می آمد  ۀبود گذاشتم چون جناب شان در  ظاھر امر از کلم)  اسم آن جريده را فراموش نموده ام(و يا 

يان صحبت در جرين موردندادند ارادت مند شما برای وضاحت موضوع  اکه ايشان جوابی  و نظری در يناو از

خواستم   واله و امثالھم چند بار  انگشت بلند نموده و سؤالی می–شان بدون در نظر داشت حضور آقای کشککی 

؟؟ بنده ئيد خواستيد بگو چيزی می. …دند آقای فالنی ميوند وال حو صله اش تنگ شد و فرموباالخره آقای !! بنمايم 

  :سيدم پر) چون آنوقت خيلی حوان بودم(بی صبرانه 

حال شما که !! ئيم  منظور ما شما و امثال تان ھستيدگو وقتی من و امثال من مرتجع و مرتجع می!!  آقای ميوند وال 

ا ؟؟؟ ام!!دھم  مودند در اخير جواب شما را میھستند ؟؟؟ جناب شان فرھا  منظور تان کی!! ئيد گو مرتجع می

 !!! وابی نيافتجکه ھزگز متاسفانه سؤالی بود  

 ين مورد چی باشد ؟؟؟؟؟اوآب شما درجيم تا ئنما شما ياد ھانی میه  اگر آزرد ه  نشويد ھمان جمله را بپوالدآقای 
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