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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه دررمن آن
ين افغان ج

  ئځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٢٤/١١  عارف
  

 پيکار آقای الوداع

 نابودی به خويشرا بعدی مقاله شان جناب وبالمقابل بودم بخشيده پيکاراختتام آقای صحت بآرزوی خويشرا دومی نبشته

 رسيده مقابل طرف مرګ شعار سرحد به شده آغاز مباحثه که ميدھد آنرا معنی اين٠ رسانيدند پايان به ام وسرافګندګی

 ندارد زنی واتھام ،دشنام فحش به عادت که  بنده اين نثار واتھامات ھا دشنام از سيلې نمود دنبال واګرآنرا است

 نظيرسماجت صحرايي اعراب زبانی وبد ج=د امين مدافع پرور، امين ، امينيست چون اتھامات  ګرچه ٠خواھدرسيد

 تا ميدانم Bزم وضمنآ ګفته پيکارالوداع آقای ازينروبا ٠نيست پنھان ھا ديده از مقابل جانب قبلی ھای درنبشته وسفله

 : داد نشان مباحثه اين ٠بسازم شريک محترم باخوانندګان تلخ مباحثه ازين خودرا ګيري نتيجه نبشته دراين

 حاکم شرايط بارګران تا اند نيافته آنرا توان تاکنون ما کھنساBن اغلب ٠ است ما روزګار مشخصه زنی اتھام – ١

  ٠فکرميکنند ګذشته  سده ھفتاد ھای سال چون و افګنند بدور خود ھای ازشانه را سرد جنګ ندورا

  آرزوی به سيکولرما ، دانسته ناپذير آشتي دشمنان بمثابه آنھارا ، نداريم را ومخالفان دګرانديشان تحمل ما اکثريت  - ٢

 فقط ھا برخی مرغ  برع=وه ٠ميکند تمنا داوندمتعالازخ آنرا وآخرت دنيا خرابی آن ومذھبي ميکند بلند جام آن نابودي

 ٠دارد لنګ يک

 امين I حفيظ درمورد شانرا ھای وبرداشت نبودم ھمنوا مقابل جانب با ايکه موارد آن درباره قبلي دردونبشته من

 ودرزمينه دانستممي آن افغاني وعمال اتحادشوروی يعنی افغانستان مردم بلکه نه  امين  خورده سوګند  دشمن تبليغات

»  ٠نمايم ابرازنظر زمينه دراين نميتوانم لھذا ،٠٠٠ «که بودند داشته اظھار بودم شده ايشان از سواBتې پاسخ طالب

 که دارند ادعا پيکار آقای ولی عاجزھستند، درزمينه جواب ازدادن که ميدھد آنرا معنی اظھارنظری چنين من بنظر

   ٠اند نخواسته معذرت

 شان کسر  اشتباه به اعتراف و خواستن پوزش درحاليکه بخواھيم پوزش مقابل ازجانب  نداريم عادت ما  که بتاسف 

 معنی اند نموده بيان شان جناب  آنچه ولې ٠دارد غيرتي بی معنی نمودن وعفوه خواستن معذرت  ما درفرھنګ٠ نيست

 اند نموده يادآوری من »فکری وبی وپاچه دست«از خويش اخير درنبشته پيکار آقای ٠ندارد پوزش از بغير ديګری

 سرش ھمنوانيست شان ادعاھای با که اند شده مواجه کسی ومخالفت واکنش باربا نخستين ممکن شان جناب درحاليکه

 ميګردد تھديدميکنند،خشمګين ، بندد می اتھام ميکند، توصيه ميدھد، درس لھذا ندارد وجوابې ميخورد حقايق سنګ به

 ھا خلقی فقط تبليغات را کارمل ببرک چاکربودن  که ميشود فکر وبی  سراسيمه وچنان غازميکندآ ناسزاګويي وبه

 چاکر را کارمل ببرک ، نام مستعار عارف چرا ميګرددکه اوآشکار خشمګيني علت که جاست دراين ) ياللعجب( ميداند

   ٠ميخواند کرملن

 اينکه يا ميخوانند  روس چاکر را ببرک که کنيد پرسان ستانافغان وکلوخ ازسنګ که چې ازانسانھا يکبار پيکارشما آقای

 نموده حکم ناميدند نه روس نشانده دست را کارمل افغانستان مردم درصورتيکه ٠ميشمارند ببرک راچاکران روسھا

 داربا ، نمودند ترور را امين بادارخويش حريف اول درقدم روسھا ٠بودند کارمل ببرک چاکران  ھا روس که  ميتوانيم

 I اونجيب وخلف کارمل ببرک مخالف ھزار صدھا  تمام سال ده  بعدآ و نشاندند کابل سلطنت تخت به را ببرک خود

 ملت يک درمقابل وخطرات مشک=ت ھمه قبول با نظامي ھزار وبيست لک يک وقتي ٠ کشيدند زنجير به و راکشتند
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 بادارشان رسانيدن بحاکميت جز ديګرې ھدف کدام ھا روس ٠ ميباشد شان بادار ازحاکميت دفاع آن ھدف ميجنګند
 ديګرداده ساده پرسش يک پيکار آقای به ٠بود کارمل »وغيرمسئول ا�حترام بادارواجب «واين نداشتند درافغانستان

 افغانستان از را خارجې قوای خروج مسئله خويش عمومي درجلسه ھرسال ملل سازمان عمومی مجمع چرا ميشود

 ازافغانستان روس ارتش خروج خواستار که دول ساير آيا ٠ مينمودند تصويب را آن ءآرا اکثريت وبا ميساختند مطرح

   ؟ بودند ھا امينيست ھم بود

 جنبش آفت را  وکارمل امين او است برنخاسته ازامين بدفاع نګفتيد ھم آنرا عاريتي اسم دليل شما که مستعارنام عارف

 از نميتواند بيدارجرئت وجدان«  :مينګارد خويش اولي ودرنبشته ميشمارد لقخ دموکراتيک حزب کشورمنجمله مترقي
 اندرکاران ودست نموده تاکيد برآن خويش دومي نبشته در که »نمايد دفاع امين   حفيظ ونارواھای ھا کجروي

 وار طوطي ماکانک را امينيست اتھام پيکار آقای آنھم با است نموده نشانی درشت بخط آنرا جرمن – افغان پورتال

 واينجانب ماست آشکارروزګار مشخصه زنی اتھام که زيرا ندارم باک زني ازاتھام خود آدرس به من ٠ميکند تکرار

 مرا خوشبختانه ٠ام شنيده فکران وسايرکوته شوروي  عمال اززبان را امينيست و مائويست کيست، تره نظير اتھاماتې

 شان وعقيدوی سياسي اعتقادات بخاطر  پرست وبيګانه خودکش دوګروه اين زيرا ٠اند ګفته نه واخوانی کارملی

 رزميدند شوروي کمونيسم برای افغانستان بقيمت ھا کارملي ٠نمودند خويش باداران منافع قرباني آنرا ومردم افغانستان

 خويش ماموريت باين وتاکنون کردند خدمت ديګران به اس=م نام تحت افغانستان بقيمت ھا واخوانی  وپيکارنمودند

   ٠ ميدھند  ادامه

  ميداند حقيقت معيار يګانه پيکارآنرا آقای که امين بودن اې آی سی درمورد قطبي خرس چرنديات با بنده  مخالفت

 که افغان کدام ٠نمود تبرئه امين بودن جاسوس با آنرا نميتوان که ميباشد اشغال با مخالفت بلکه نبوده ازامين دفاع ھدف

 » فريب وديکتاتورجباروعوام امپرياليسم سفاک جاسوس « ترور تا ميدھد بخوداجازه ميداند ناموس بهبمثا را وطن

 اين ٠بخوانند »ديګر ومنابع افراد وکتبی رسمی وادعای حرف « وآنرا نمايد برکشورتائيد بيګانه قدرت تجاوز رابا

 وکارمندان جنراBن وآنھم افراد کتبی وادعاھای  شوروي اشغالګر دولت رسمي  حرف  اين که است درست آقا حرف

 منابع ،آنرا است کرملن منبع وآن اند ګرفته نام منبع ازيک فقط ايشان ولی ميباشد بی جی کی مخوف ه دستګا بلندپايه

 وتتبع تحقيق چګونه اين ٠ نميدھند خودرا مشخص پيکارنظر آقای درزمينه اما ٠است کلمات با بازي خواندن ديګر

 و نموده تلقي ناديده بنويسندآنرا ھرچه دزمينه پيکار آقای اګر رسانيده پايان رابه کننده خسته بحث اين دراينجا است؟

 درجه ٣۶٠ ګردش  مينويسند درزمينه اګر دارم، تمنا بارديګر ايشان از وفقط داد نخواھم نشان واکنشی درزمينه قطعآ

                                                                                           ٠ګشت خواھم مستفيد شان جالب معلومات واز نمود اھمخو مطالعه تمام دقت با آنرا البته نمايندکه توضيح  را ای

 مپرس خورشيد کيفيت پره شب از بيدل

 کوراند نګاھان خيره ولی نيست نھان حق

 


