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 ! ییدرا دهید ای ییایح یب

  یوسفیتوجه اختر  قابل

 یو تیو شخص استیو در مورد س یداکتر اشرف غن یمن درباره اقا کهیهمانطور ،یوسفی جناب    

دلم  ی، ول مینمایبجا م یانتقادها زین یو یاصول ریغ یکارها یبهمان اندازه باال کنمیقف و چوف م

 ریروز، هر روز جامه به نرخ روز تغ طیکه نظر به شرا سوزدیم یکیوطندوست؟ پالست ستډیبشما بان

 یحاال خدا یبود، ول یمل نیهللا نزد شما خا بیداکتر نج ن،یهللا ام ظیو حف یدر زمان تره ک د،یدهیم

طالبان و  نیو طالبان و ب کایامر نیاز روز اول مذاکرات صلح ، ب. من شودیناخواسته قهرمان ؟!! م

از  شهیمن هم م،ینما ینموده و م یما طرفدار زیدر کشور عز ګختم جن یافغانستان برا یحکومت فعل

که شما و  دانمیرا خوب م نیا یول م،ینمایم  یپشتبان رددګکه باعث صلح عادالنه در کشور  یمذاکرات

شما و هم  د،یکنیم یانداز ګراه سن نیمفهوم وعبث تان در ا یب یبه نوشته ها شهیامثالهم شما هم

در  یول دینمود یم یتلق یمل انتیکابل با طالبان را خ یقطاران شما تا چند روز قبل مذاکرات دولت فعل

 . دیدانیکشور م ریانرا بخ ریدو سه روز اخ نیا

به شوق و ذوق شما و هم  یحکومت بعد ایو  یطالبان در بدنه حکومت فعل تیکه شرکت و عضو دانمیم

، چراکه در  ستیانها محاسبه خواهند شد برابر ن یها قاتل که همرا ستډیبان لیشما از قب یمفکوره ها

 .دیاعمال شان خواهد رس فریبه ک یحرفو ستانډی، بان یحکومت مل ونهګنیا

در  تیموضوع عضو رګا د،یباشیم یو نورمحمد تره ک نیهللا ام ظیحف یحرفو ستډیبان کیاصآل  شما

 اریعارف علم ،یوازټمحمد ک الیخ ،ی، شهنواز تن نیهللا ام ظیحزب خلق مطرح بحث باشد، پسر حف

، مزدک  و  یانیاصف دالور، کاو ،یمیعظ ینب ل،یحزب خلق بودند، عبدالوک یو.... همه اعضا

چهره ها و افراد حزب  نیامروز انها منفور تر یحزب خلق را داشتند. ول تیدوستم هم عضو دیدالرشعب

 ندډنیو در ش د،یدیدو یدر وزارت خارجه تا و باال م نیهللا ام ظیدر دفتر حف کوقتیخلق هستند. شما که 

 د،یبه شهادت رساند هبه صدها افغان را بدون محکم نیهللا ام ظیو حف یفراه در دوران نور محمد تره ک

و بعدآ به  یبه حزب خلق زندان یصرف بخاطر مخالفت و ګیبنام اودرزاد زیمحترم تانرا ن اریکاکا بس

 ؟ دیشناسیبنام وجدان م یزیچ ایو  د؟یدار نهیدر س یزیشما بنام وجدان چ ایا  د،یشهادت رساند

خطاب  بیبه ببرک کارمل و داکتر نج نیهللا ام ظیحف یکه در وقت فرعون دیستین یهمان کس شما

. دیشتګ بیداکتر نج انیاز فدا یکیباعث شد که شما امروز  زیچ ی؟؟ چ دینمود یم زمیالینوکران امپر

 ست؟ین ۱۳۵8سال  یاز شش جد شیهللا سابق پ بیهللا امروز شما همان نج بینج نیا ایا

که بس کن  دیوګخواهد شد تا بشما ب دایکدام وطن دوست پ دیشا کردمیدو روز منتظر ماندم و فکر م من

هموطنان من  نیما و ا یکه برا میویګبخود م یاهګکنم.  یبدبختانه !!! چ یرا، ول ییدرا دهیقدر د نیا

 یو در همان دوره ها  یزمانه ها بود که در ان دوره ها باق نیبهتر خیماقبل تار اهیس یهمان دوره ها

امان هللا خان و  یخان، غاز یرعلیش ریام ف،یو صد ح فی، ح میکردیم ګیبدون علم و دانش زند
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داکتر  کی. من به محترمان هر دندیمردم کار و زحمت کش نیملت و ا نیدار محمد داودخان که به اسر

 ثیکه بح میویګشادباش م یدریهللا خان و داکتر ح بی، جناب هللا محمدخان ، حس یاز سدن ملیا

 قلم برداشتند و بشما چند سطرنوشتند. یفرزندان واقع

هم از  ییدار دهیخود  تحت عنوان ) د 2020/2۴/۶مورخ  ینوشته  قبل یلحظه باز هم باال نیتا هم من

 .دانمیم یکاف ستډیشما بان اتګیو انرا در مقابل جفن کنمیخود حد و حدود دارد ( استناد م

مورچه در  کیپشه در هوا و  کیدارم که  نیدوستان نازن یادیمن در حزب خلق و پرچم به تعداد ز 

 کنمیاستعمال م ستډیبان مهیملت کل نیعده قاتل کیبشما و  کهیوقت یشده  ولن ارګشان اف یپا ریز نیزم

 .میشده باش لیو انها فرق قا یشما قاتل حرفو نیصرف بخاطر انست تا ب

نه  دیکن بیتان تعق ستانډیبان ریګرا مانند د رغضبیم نیهللا ام ظیکه لطفآ راه حف کنمیشما خواهش م از

 .دیخود را پنهان ساز دیتوان یها نم ییدرا دهیها و د ګرنین نیراه  پرچم . شما به ا

 یکه باال دیدهیحق را م نیشما بخود ا کهی. همانطوریوسفیاختر محمد  یمحترم اقا ستډیبان

ظاهرخان و داودخان  رعالقمندانیګحق را بمن و د نیا دییظاهرخان و  داودخان انتقاد نما یکارکردها

شما  میینما قادانت یزیرګهللا  بیو داکتر نج نیام ،یوطن فروشانه تره ک یکارنامه ها یتا باال دیبده زین

هللا  ظیو حف یهللا ، نورمحمد تره ک بیعملکرد داکتر نج یکه باال دیسیبنده بنو یکه برا دیحق ندار چیه

 . سمینه نو یزیچ نیام

. دیاشتراک نمائ یاالافغان نیب ګالوید کیدر  دیکه حاضر هست دینمود یاداوریتان  یشما در نوشته قبل 

 ردنګصالون ان مناظره به  رفتنګ هیمصارف کرا د،یکن نیکه لطفآ وقت و زمان را تع میویګمن بشما م

دا  زګدا  مینما راکبطور زنده اشت یاالفغان نیمجلس ب کیمن، من حاضر ام بشما و طرفداران شما در 

وقت و زمان از طرف شما هستم. لطفآ مانند داکتر  نیمن منتظر تع باشد،یمناظره ازاد م نی. البته ادانیم

 فهمان محترم وجود دارد.  زیچ ریګصاحب و د یجهان اینیرجی. در ودیننمائ زیرګهللا  بینج

، بنده را مجبور  دیسیبنو میجواب درست انرا برا دوارمیسوال دارم ام کیکالم !   من از شما  ریدر اخ 

هللا  ظیقرار است :  شما در دوران حف نی. سوال من از اسمیرا بنو قیحقا ریګبشما د ریګتا بار د دینساز

د ؟، علت برامدن تان از یوقت از کابل برامد ی؟، چ دیداشت تیمصروف یدر کجا و چ یو تره ک نیام

 بود.؟ یکابل چ

 قدر نیفعآل هم                                            
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