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  !مديريت جناب داکتر ستار سيرت موافق نيستمبه 

   

 مو سائر خواھران و برادران محتر جناب نھايت محترم الفت صاحب ، محترم کامرانی صاحب 

 !ع$قمند به صلح

ھر دوی شما . له نظريات بين شما و داکتر صاحب کامرانی را تعقيب و مطالعه ميکنم من تباد

بزرگواران ھميشه به خير و ص1ح وطن ووطنداران صحبت ھا و رھنمائی ھا مينمائيد و در تنوير 

 .و در پناه خداوند يکتا باشيد ، از صميم قلب از ھر دو تشکر ميکنم افکار ميکوشيد

که داکتر صاحب  و پيشنھاد نموده  جواب داکتر صاحب کامرانی نوشتهالفت صاحب،  شما به

ممکن نقشی درطرح صلح اينده  بگيرند چون  داکتر ستار سيرت نيز سوال ھای مثل  ستار سيرت

در جواب خواندم که داکتر صاحب کامرانی تحت چھار ماده نظريات شانرا .  داکتر کامرانی داشته اند

مديريت  يا  اول يا سطر اول مخالفت کامل شانرا در نقش داشتن رھبریبه شما نوشته و در شماره

 .به وضاحت ابراز نموده اند  جناب ستار سيرت

من با تمام احترام که به شخص شما و زحمات شما دارم منحيث يک افغان بيطرف اما بی  

  :طرف داکتر صاحب کامرانی را ميگيرم، به اين علت و شواھد تفاوت نی،

در شھر ھيوارد ) ميشن پره دايز(ل پيش جناب داکتر صاحب ستار سيرت در تاFريکی دو سا

ايالت کالفرنيا مجلس گرد ھمائی سياسی بر پا کردند و عدۀ از افغانھای ع1قمند به موضوع را دعوت 

برای انکه وقت گرانبھای ھيچکدام را فدای واھيات ان مجلس نساخته باشم خلص روی دو . نمودند

   :جناب سيرت صاحب خطاب به حاضرين ميگويد. ميکنممورد صحبت 

و   تقاضا نموده اند حرکت سياسی انسجام داده برای حل معضلۀ افغانستان جوانان از من"

انروز در پيشروی مردم برای پياده شدن   ."اند و به اين دليل ايشان فعاليت ھای نموده. صورت بگيرد

معرفی کنند  را مه چيز  تقاضا مينمايند که اگر اين جوانانقبل از ھ حاضرين .اين آرمان ايستاده اند

ه ميروند ولی وقتی اصرار جمعيت را می بينند از جوانان تقاضا  رفايشان در ابتدا ط. خوب خواھد بود

يا تعداد  را نداشتند البته يا جرئت معرفت. تا از چوکی ھای بلند شده و خود را معرفی نمايند مينمايند

شمار بود به ھر حال چند پيره مرد که سن ھيچکدام از شصت سال  کم نبود و اکثر شان ًواقعا انگشت 

چھره ھای شناخته شده ومعلوم الحال بودند يعنی وابستگان احزاب منفور خلق، شعله ئی ھا و ستمی 

کف ھای بوت ........ھا که از سال ھا در ترويج  و دوندگی برای افغانستانی بودن و خراسان کبير و

 .ای شان ساييده شده بود سر افگنده از چوکی ھای شان بلند شدندھ
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در قسمت دوم گفتار شان جناب ستار سيرت به حضار چنان وانمود کردند که گويا خود شان و 

ايشان ) وزارت خارجه( ًتيم جوانان وابسط به ايشان که قب1 تشريح نمودم بنا بر دعوت دولت امريک 

ًن کام1 سفر او وتيم شا  !!ًگفتار شان کام1 مغاير حقيقت بود. سفری   به واشنگتن دی سی نموه اند

شخصی بود ودر کانگرشنل ھيرنگ که کانگرسمن دينا روھربارکر کانگرسمن ناحيه سيزده شھر Fس 

است که يگانه راه حل    ايالت کالفرنيا، دشمن ديرين و علنی پشتون ھا   که سخت عقيده مند- انجلس

بارکر شرکت معضلۀ افغانستان تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب است برای تائيد نظريات روھر

خواب است و خيال   به نظر من، که اين آرزو ھای روھربارکر و داکتر صاحب سيرت!!  نموده بودند

 .است و محال است

من در ھمان زمان درين مورد يعنی پ1ن شوم کانگرسمن روھربارکر و خدعه و دروغ اين 

تين داکتر ستار سيرت سقاوی ھای امپريالست از آس" مجلس سياسی غير ملی ، نوشتۀ زير عنوان  

، منحيث يک وجيبۀ ملی نوشتم و اکثر ويب سايت ھا نشر و ھزاران ايميل فرستاده " سر بيرون کردند

  .شد

نروزيکه محبت وطن آطن که خواب وخيالم از وطن است و محيث يک زن سر سپرده به و من

و  سياه  و سرخ و سبز وطنمن به بيرق . خداوند ضربان قلبم را ايستاده کند ميگردد در قلبم خاموش

و انزجارم را از ھر سکتريست و دشمن اتحاد  ياد کرده سوگند اشک ھای يتيمان و بيوه زنان افغان

مااع1م و مخالفت جدی ام را از ھر گونه نقش داکتر ستار سيرت دراحيای صلح افغانستان   مردم

او نماينده افغانستان تمام اقوام  .د ميدارمو گفتار داکتر صاحب کامرانی را در مورد او تائي ابراز ميدارم

 .سرمۀ آزموده را آزمودن خطاست  .برادر و برابر نيست

 با عرض حرمت

  صوفيه عمر- خواھر تان

 2017 مارچ -16

  


