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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  2020/ 24/6                                                                                                  قاسم باز

 دارد ! یدیده درایی هم از خود حد و حدود

 یوسفی محمدبجواب اختر

کلیمات  اانستان هستیم ، اګر کسی بخواهد بفعلی شاهدان عینی رویدادهای چندین دهه اخرافغما نسل 

وجمالت خود ساخته و بی مفهوم و دروغ ، حقایق را کتمان و فکر کند که وی میتواند به ان جمالت بی 

دیروز اغفال کرده میتواند، اول باید به این فکر کند که وی به  یمحتوا خود دیګران را از واقیعتها

جفا در حق مادر اینګونه روش در قدم نخست خود را اغفال و بازی میدهد. من شخصآ از انانیکه باعث 

ن شخص عضو نزدیک فامیلم من باشد دفاع نخواهم کرد. چی رسد به دفاع از اقای آوطن ګردیده، اګر 

 .و یا عبدالحمید محتاط ، ووو داکتر محمد حسن شرق

نزد من داکتر نجیب هللا، نورمحمد تره کی، حفیظ هللا لعین، ویک عده تعلیم یافته های ؟؟ استخبارات 

است که ملت افغان انها را بنام خاینین ملی، وطنفروشان بی نظیر،  یپاکستانی و ایرانی از جمله افراد

فوق الذکر کار قاتلین ملت است، اینګونه افراد کسانی  قاتالن حرفوی می شناسد. دفاع از این اشخاص

 .دنچشم شان پاره شده انها بنام شرافت، غیرت و شهامت چیزی را نمی شناس یاند که پرده حیا

اګر کسی از پالن تجزیه افغانستان در وقت ببرک کارمل و داکتر نجیب هللا انکار کند نزد من  - ۱

و یا عقل خود را از دست داده، من نمی دانم که نجیب هللا مسیر را  اینګونه افراد و اشخاص یا طفل اند

وزیر کابینه بسازد.؟  ۹داشتن ارا ب یکی در مزارشریف توظیف ساخت تا در شهر مزارشریف حکومت

 این حکومت ساختن برای چی بود.؟

م، چی در از این هیچکس انکار کرده نمیتواند که در وقت داکتر نجیب هللا این قصاب بی رح - 2 

اش به ده ها هزار افغان را در پلنګونها،  دوران کارش در ریاست خاد و چی در دوره ریاست جمهوری

 .افغانستان بی ګناه تیر باران نمودند یدشت ها سوزان و خندق ها

از این هیچکس نمی تواند انکار نماید که در وقت اقتدار داکتر نجیب هللا یک قوم بنام ملیشه دفاع  - ۳

 .الب ؟؟؟ علیه اقوام دیګرافغانستان استعمال نشده باشدانق

از این هیچ کس انکار کرده نمی تواند که عرابه یا تایر حرکت جنبش طالبان را اعضای حزب  - ۴

دیموکراتیک خلق، پرچم و بعدآ وطن ؟ به حرکت نیاورد باشد، عجب اینکه تا روز به دار اوختن داکتر 

حزب دیموکراتیک خلق یک عضو ان حزب وطنفروش بر ضد حرکت  نجیب هللا این اخرین سردمدار

ختن و اویزان کردن داکتر نجیب هللا این یطالبان یک تبصره خالف انها نکرد، ولی بمجرد به دار او

 وطن پرستان فرو مایه بر ضد حرکت طالبان تبلیغات ضد طالبانی را شروع کردند. 

 سابق حزب دیموکراتیک خلق بودند که در مقابل چند  در اوایل حرکت جنبش طالبان این همان اعضای
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 2تر 2 له :رهد پاڼو شمی
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کلدار پاکستانی، توپ ، تانک و طیاره، جنبش طالبان را به حرکت دراورد.

زمانیکه حرکت طالبان به دروازه های شهر کابل رسیدند و حاکمیت شورا نظار در حال فرار از  – ۵ 

فهیم به داکتر نجیب هللا پشنهاد نمود که اګر نظار از قبیل قسیم  یشهر کابل بودند یک عده افراد شورا

نجیب میخواهد انها میتواند وی را به پنجشیر همرای خود ببرد، ولی این داکتر خدا ناترس و جالد 

حرفوی انقدر مطمین بود که از رفتن و نجات خود به پنجشیر و یا جای دیګر ابا ورزید، وی فکر 

افراد حزب دیموکراتیک خلق است و انها دوباره میخواهد  میکرد که اکثر فعاالن حرکت نظامی طالبان

 (.وی را به مسند قدرت نصب و بشاند. ولی غافل از اینکه ) چاکن خودش در چاه است

داکتر نجیب هللا انقدر شخص زبون وترسو بود که بخاطر سالمت ماندن سرش پیش از انکه سر  - ۶

که وی به مادر وطن نمود در طول تاریخ مثال و  یبدهد سنګر خود را دفتر ملل متحد ساخت. خیانت

نظیر ندارد، وی چندین ماه قبل از فرار خود به دفتر سازمان ملل متحد زن و فرزندان خود را از 

 افغانستان به خارج کشیده بود، چرا در انوقت یک خلقی و پرچمی از وی نه پرسید که جناب عالی

؟ شب که وی سنګر مبارزه خود را دفتر ددوستان فرستادیشما برای چی و چرا اوالد های تانرا به هن

ملل متحد انتخاب نمود، چرا در انوقت یک عضو حزب مزدور خلق و پرچم به داد وی نرسید، تا 

امش را روزیکه وی در دفتر ملل متحد سنګر؟؟ ګرفته بود یکنفر عضو حزب دیموکراتیک خلق ن

ی نه ریخت، ولی بعد از ان که وی به کیفراعمال را هم بطرفداری و حنګرفت و یک قطره اشک تمسا

خود رسید امروز یک عده قاتلین ملت بخاطر اینکه در ان حزب دیګر کدام فرد شایسته که دست اش 

 بخون ملت اغشته نباشد وجود ندارد تا پنج نفر را باالی خود جمع کند.

وی در جمع مردم عوام تمام شان های نر عام مردم، نماز خواندحضنی در مآیات قرآتفسیر کردن  - ۶ 

تظاهر و یک حرکت تکتیکی حزب دیموکراتیک خلق بود که می خواستند به این ګونه نیرنګ ها در 

 .چشم مردم بی سواد خاک بی اندازد

نانیکه امروزمیفرماید که چرا داکتر محمد حسن شرق در کتاب خاطرات خود به افشا ګیری آ -۷

چند سال ګذاشته از وطنفروشان بی نظیر وپرداخته این اقایان و اقا چرا همین سوال را در طول بیست 

هر یک ، سلطانعلی کشتمند، غالم دستګیر پنجشیری،نبی عظیمی،عبدالوکیل، قدوس غوربندی، ودان 

 .وو، مطرح نه کردند که امروز از داکتر حسن شرق مطرح میکندو

افسوس به حال یک عده ملیګرایان که در مسایل ملی کشور خاموشی را اختیار نموده، این  - ۸

ملیګرایان در مقابل خدا، ملت و مردم مظلوم خود مسولیت دارد تا حق را حق و نا حق را ناحق ګویند. 

 .وسالم
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