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 ؟قیحقا یۀارائ ای ییدرا ۀدید
 

 !قاسم باز یآقا
 هنیم یایو درک متفاوت از قضا دیاست، دو طرز د ،هودهیدرگذشته هم چند بار گفته بودم که بحث شما بامن ب گرچه

نشر شود  نیجرمن آنال -من در افغان تان خارج از ادب که هر نوشته ینیو بدب یدخواهاست. مگر شما با حس خو
ا مانند عقل عالم بدون سند ب گرانید افکار دیباش هیشما مصحح نشر ایکه گو یو تعرضات شخص یبازار وهیبه ش
ت. کار شماست و نظر خود شماس دیدهیرا دشنام م هایک ایو دیکن یرا پرستش م هایشما ک نکهی. ادیکنینقد م اتیچرند

اسناد آن موجود است، مردم خود شان شکر سواد و چشم دارد  لیکه من نوشته ام در پورتال با اسناد و تحل یزیهرآنچ
 دیامن هم ب ندیبد بگومخالف  یو وابستگان ارتجاع یرا که حلقات اخوان یزیهر آنچ ستین یتواند. حتم یخوانده م

  .دشنام بدهم دیکه بامن نظر مخالف داشته باشد با یهر کس ای م،یبد بگو
کشور  یخود را در مورد مسائل مل اتیخود را دارم تا نظر یانسان آزاد حقوق فرد کی ثیبح شیخو ۀدر حص من

 .دیحشر تعرض برپا کن ادیمن است نه حق شما که فر یحق شخص نیبا اسناد نوشته کنم، ا
 

افغانستان نامکمل است. از  هیمرموز شما حسن شرق در مورد پالن تجز یاظهارات شما و قهرمان کودتا ها - *
ان به شمول ش سیبه کمک جواس هایبوده، شورو هایخارج یژیافغانستان در سترات هیکشور پالن تجز خیگذشته دور تار

ده عمل بو فیتوظ بیداکتر نج هیو کودتا عل افغانستان هیدر پالن تجز زین یوقت و شرکا و حسن شرق صدراعظم
مال در ش رانیوز یشورا تیدر افغانستان برجسته و کامأل روشن است. معاون یمرموز نظام انینمودند. نقش کودتاچ

  .لغو شده است بیافغانستان به امر داکتر نج
 

نند، برادر توا یشخص شده نم انتیخ لیدل کند، یم یاکنون در کجا زندگ ایکرده و  یدر کجا زندگ یک لیفام نکهیا ـ *
در  لشیوزارت بوده، تعداد از اعضا فام نیمع ثیدر افغانستان به ح نهیکاب نیباز در چند میشما هم محترم داکتر کر

 کرددیصادر م یشخص توسط محاکم و قاض تیت و مصونیمرجع قضاوت و حکم محکوم کرد. یم یزندگ کایامر
  .آن که حسادت شان کلون را پاره کرده است نینه اظهارات مخالف

 

 : گفته است که افالطون
 .اجازه ندارد زیتا آموختانده شوند که به چه چ ستند،یقانون ن ازمندیخوب ن یانسان ها"

  ".که از قانون تخلف کنند ابندی یرا م یبد راه یانسانها کهیحال در
 

افغانستان همواره وجود داشته تا اکنون هم وجود  یدولت یساختارها در جنب یقوم یها شهیو مل یمذهب مهایتنظ ـ *
 شهیمل یسردسته ها یبرا ریسال اخ یس یاست که کدام زمامدار افغانستان بخصوص در ط نیدارد. تنها فرق آن در ا

نصب  شان ۀنیرا در س دیداده و القاب خالد بن ول یو مارشال یجنرال یدر افغانستان رتبه ها یمیتنظ تکارانیها و جنا
 کرده است. 

ن که افغانستا یجمهور کنون سیرئ یمقام دولت اشرف غن نیبلندتر نست،یدر ا یو صداقت مل یحسادت دشمن ۀنمون
 تیکرده غرب، شخص لیمجاهد تحص کیداکتر حمدهللا محب فرزند  کند، محترم یآن دهان تان قف م فیدر توص

ا دع یو همراهان شان برا یکتواز میمحترم شم ایپکت یوال یخود همرا یوطندوست که مثل شما حسادت ندارد به پا
  .سفر کرده است زیبه شهر گرد بیقبر داکتر نج یو پاک کار

 

 یریاز آن عادت دارد، مثال زنده باجگ یو باجگر یریگان گر با کرونظا ی" و شورای"اسالم تیدوزدان جمع ـ *
نصف  توانست یریباجگ قیمملکت است، که از طر یرهبر خود امروز شخص دوم یبغاوتگر ۀویعبدهللا عبدهللا با ش

 ۀرنظار به د ی" و شورای"اسالم تیبا دوزدان جمع بیحکومت را بعد از انتخابات تصرف کند. خبر بردن داکتر نج
  ." استی"اسالم تیساخته و بافته خود جمع ریپنجش
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  .قضاوت کندمردم افغانستان  دیشجاع بود بگذار ایشخص زبون و  بیداکتر نج نکهیا ـ *
 

 جمهور خارج نموده سیرئ ثیجمهور افغانستان را از تعلقات کشور بح سیاست که شما مرحوم داودخان رئ یکاف ـ *
د نه نکشور تعلق دار مردم ۀجمهور افغانستان به هم ی. روسادینموده ائ لیتبد شیوحلقات محدود خو لیمختص به فام

 . اوریچند کارمند، افسر و  ایو  لیفام کی
 

خود را  کیتار اهیس یها نکیلطفآع د،یمردم  نباش ینایآسان است. کور خود ب یبدون سند در نشرات امروز ادعا
  .انجام داده است هایرا در کشور ک اتیجنا نیا دیدرست نگاه کن اتیجنا نیبا ا دیدور کن

پوچ، دشنام دادن  یلحظات حساس سرنوشت  ساز کشور که مردم مظلوم افغانستان انتظار صلح را دارد، ادعا ها در
ه با ک کند. من حاضرم یحل نم کالت کشور را همدارد که مش نییقیثمر ندارد. مردم کشور  جهیشما نت یو چاقو کش

اخل و در دسرسخت  نیمخالف یو حت گرایفهمان مل زیچ یگفتمان مل عیاسناد داشته خود نه با شما بلکه در جمع وس
ادب و احترام متقابل بحث شرکت  ید در فضانتو مس یبحث علم کیدر  دیخارج از کشور که  شما هم شنونده آن باش

  .مینما
حث ب نیچن ریدر داخل و خارج کشور که امکان تدو گریهر مرجع صلح طلب د ایو  نیجرمن آنال-پورتال افغان اگر

را خت سرس نیمخالف یو حت گرایفهمان مل زیچ یها تیشخص یگفتمان مل عیو محل تجمع وس خیرا داشته باشد، تار
  .کنمیکند شرکت م لیمیا میبرا
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