
محترم آقای انسان

کھ بھ نام انسان دروب سایت بابا مقالھ یآقای محترمعالیقدرعزیزوداروطن
امیدوارم کھ . آشنای شما رامی فشارمنوشتھ اید، ازراه دوردست ھای  قلم

.ازآفات وبالیای زمینی وآسمانی درامان باشید

ال وشایدازاشارات تان درنوشتھ ھا نتیجھ گیری میشودکھ ما وشما ھم سن وس
درمظاھرات شعلھ جاویدھم صف حتمانباشیم ھماگرھم دوره. ھمدوره باشیم

زیرامدیروب سایت بابادرمعرفی نوشتھ اول شمامی نویسدکھ. یکدیگربوده ایم
شماھم این حرف . طالیھ داران سازمان جوانان مترقی می باشیدشمااز

تید کھ این حرف خوب بود اگر شمامی گف.رادرنوشتھ ھای تان ردنکرده اید
. رست است یا نھد

باخطی کھ پس منظر نویسان طرح کردند، دوچیز بنظرمن خط مشی اکرم یاری فقید
وخط مشی کھ اکرم یاری فقیدآنراتعقیب میکردخط مائوتسھ دون . مختلف بودند

داکترفیض پس منظر نویسان واندیشھ یودوخط مشی کھ 
.داشتندتفاوتخط مائوتسھ دونبا تعقیب میکردھاومجیدشھیدواخگریاحمدشھید

شما ھمچنین . شما ھم این گپ را درنوشتھ اول تان غیرمستقیم ذکرمیکنید
احترام تان رابھ پس منظر نویسان ابرازمیکنیدکھ خوب ترین آنھاھمین محترم 

بھ . بھاکرم یاری فقیدھماسحق نگارگراست کھ بنام مضطرب باختری می نوشت
. با اکرم یاری فقید ھمراه وھم اندیشھ نبودندنظر من این ھا ھیچ زمانی 

ووقتی درزندان ازوجود سازمان جوانان مترقی باخبرشدند، مانند اطفال عقده 
این نظرشخصی من است شایدکھ . ھای شان را با افشا کردن آن بیرون دادند

من زمانی کھ سازمان آزادیبخش مردم . حقیقت یک چیزدیگرباشد
یشد بارھا بامجیدشھید گفتم کھ این حقایق تاسیس م" ساما"افغانستان
براساس آن سازمان رابسازدامامجیدشھید آن روزھا میگفت کھ این راافشاکندو

سازمان را یدباحقایق راوقتی کھ حزب راساختیم می گوئیم وحاالوقت آن نیست 
.ساخت

غرض ازاین پرحرفی این بود کھ بھ نظرمن شما بین خط اکرم یاری فقید،  
اخگری ھا ھیچ وداکتر فیض احمد فقید، پس منظری ھا، انتقادیون، سامائی ھا

ازنظر من این . بھ تمام آنھا یک قسم احترا می کنید. فرق قایل نمی شوید
ن بھ آن ھا آدم ریش سفید مانند ماوشما کھ چشمان جوانان وط. درست نیست

تمیزکردم خوب . دوختھ میباشند، باید تمیز گذاشتن رابھ جوانان یاد بدھد
. از بد، درست از نادرست وسیاه ازسفید

پیام آزادی مقالھ نوشتھ کھ انترنتی بششما نوشتھ میکنید دونفری کھ در
من فکرمیکنم منظور تان ازاین دونفرآقای . اند، خیلی بدوبیراه گفتھ اند

بایدیک نویسنده من ھم باشماھم عقیده ھستم کھ . آقای توخی باشدمحمودی و
دشمن ولو اینکھ  طرف مقابل دنزبحرف طرف مقابل بامودبانھ واحترامانھ 

تاینجا با شما ھم عقیده .ی احترامی کردببھ شخصیت اوباشدنباید خونی کسی 
.ھستم 



نکھ حقیقت را می می بینیم کھ ما با دو قسم افراد رو بھ رو ھستیم یکی ای
از استعمال این لغت معذرت ( گوید ولی با زبان تند و تقریبا غیرمودبانھ

ویک کسی دیگرنادرست، توطئھ گرانھ وتخریب ) میخواھم وقصد قضاوت را نداشتم
من با کمال کوچکی وتواضع . گرانھ می نویسدولی بازبان چرب وحرف ھای نرم

کدام ازنظرشمااانتقاد میکنید؟ یاشما کدام یکی رکھ ازشما میخواھم بپرسم 
یاکسی کھ حرف وکسی کھ بامخالفش مودبانھ حرف نمی زند؟استتریک نادرست 

من جمالت مودبانھ میگوید؟با، توطئھ و خیانت راھای نادرست، دروغ
متاسفانھ می بینم کھ شمااولی راصریحاانتقادوحتی نکوھش میکنیدودومی 

.میدھیدالتفات قرارموردانتقاد اولی باورا
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