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 ۳۱/۰۷/۲۰۲۰                           شریف منصورمحمد 
  

  

 چند نکته در مورد اختر یوسفی 
 
 

باری هنگامی که بنابر عادت همیشگی وارد بخش تحلیل های پورتال افغان جرمن شده بودم متوجه بحثی میان جناب  
  قاسم باز ، جناب سید عبدهللا کاظم و آقای اختر یوسفی شدم که توجه مرا جلب کرد

.  
، درست کار و متواضعی  من با جناب قاسم باز به خوبی آشنا هستم ، انسانی با شخصیت ، بسیار مهربان ، صادق  

  . هستند
 

 با شخصیت جناب کاظم هم کم و بیش آشنایی دارم ، انسان محترم و با شخصیتی هستند
 .  

تا اکنون من در این بحث شرکت نکرده ام و تمایلی هم به این کار ندارم اما چیزیکه واقعا باعث خنده من شده این  
 که با باطن ایشان سازگاری ندارد ، توجه کنید است که آقای یوسفی ظاهری از خود نشان داده اند

 :  
 :  اختر یوسفی میگوید

  
هموطنان عزیز ما که مرا در داخل و خارج کشور از نزدیک میشناسد میداند که من با لباس پوشیدن یک رنگ و  

  .برخورد احترامانه با تمام هموطنان عزیز و میهن محبوبم عادت دارم
 

یدن آقای یوسفی چه ربطی به بحث شان دارد و کاری هم به لباس پوشیدن ایشان نداریم  من نمیدانم لباس یک رنگ پوش
اما برخورد احترامانه شان واقعیت ندارد چون در پیام دیگرشان در مورد مدافعان راستین شهید محمد داود خان  

  :مینویسند
 

 .  غانستان میدانندعده افراد مفتخوار ! سر دسترخوان خود را قباله دار زمامداران گذشته اف
  

شان  هموطنان  تمام  با  ایشان  احترامانه  برخورد  هم  این   ، میکنند  جاهل خطاب  آنها را  بازهم  بعد  چند سطر    . و 
 : از این گذشته در جای دیگر به جناب سید عبدهللا کاظم تذکر میدهند و میگویند

 
  .را مراعات کنیددرباره زندگی خانوادگی و شخصی ، رسوم عنعنوی مردم ما باید نزاکت 

  
 :ولی خودشان هیچ نوع نزاکتی را مراعات نکرده و با بی شرمی جناب سید عبدهللا کاظم را مخاطب قرار داده و میگوید

  
  !! در پیشوند نام تان " سید " ثبت است ، بدون تردید شما هم از ذهنیت مذهبی مردم ما هدف سواستفاده دارید

 
ز نسل پیامبر بزرگ ما حضرت محمد مصطفی " ص " باشند ، طبعا سید بودن و یا سید به کسانی اطالق میشود که ا

نبودن یک شخص به دست خودشان نیست اما اینکه جناب کاظم پیشوند سید را اضافه کرده اند به خودشان مربوط است  
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ند که آقای کاظم قصد نه به آقای یوسفی ، و در ضمن نمیدانم آقای یوسفی با تکیه بر چه اسناد و مدارکی ادعا میکن
است ناپسندی  و  غیرانسانی  کار  هرنگاه  از  زدن  تهمت   ، دارند  را  بودن  سید  از    . سواستفاده 

  :در جای دیگر خطاب به جناب سید عبدهللا کاظم نوشته اند
 

  .شما فقط به هدف فریب خواننده مینویسید
  

همو به  نسبت  شان  احترامانه  برخورد  و  یوسفی  آقای  نزاکت  هم  شاناین    !! طنان 
 : همچنان آقای یوسفی خطاب به جناب کاظم نوشته اند

 
 :  مارشال رومل که در زمان "ناسیونال سوسیالیزم " در افریقا توظیف بوده میگوید

 
در جنگ آیدیالوژیکی کسانی یکدیگر را قتل میکنند که خود آنها یکدیگر را نمیشناسند ، به امر کسانی که یکدیگر را 

  .میشناسند اما قتل نمیکنند
 

خوب ، هستند خواننده هایی که با خواندن این متن دچار سردرگمی میشوند ، خواننده هایی که نمیدانند منظور آقای 
  ؟ل سوسیالیزم " یعنی چه یوسفی از " ناسیونا 

 
منظور آقای یوسفی همان رایش آلمان و یا فرمانروایی هیتلر است ، فیلد مارشال رومل ، ملقب به روباه صحرا هم از  

، آقای یوسفی نوشته است که رومل در افریقا توظیف بوده اما باید گفت که فرماندهان آلمان تحت سلطه هیتلر بود  
ایتال و  فرانسه  در  بودهرومل  توظیف  افریقا  در  که  گفت  نمیتوان  پس  است  کرده  وظیفه  انجام  هم    ! یا 

در ضمن متنی که آقای یوسفی به رومل نسبت میدهد هم منسوب به دکتر علی شریعتی است و بار اول است که من  
  .میبینم آن را به رومل نسبت میدهند

  
  :دکتر علی شریعتی میگوید

  
میان دو سرباز که یکدیگر را نمی شناسند و با هم می جنگند، برای دو نفر که تمام تاریخ عبارت است از جنگ  

  . همدیگر را می شناسند و با هم نمی جنگند
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