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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۰1/۵11۵۲۰           عارف
 

 شرکاء و ببرک های ادعا ادامه به
 پیکار آقای با چند سخنې

 و خوشبین وبه اید ننموده قلمداد انهگبی استخباراتي انگار عضوکدام امین هللا حفیظ چون را اینجانب ازینکه خرسندم

 پرسش پاسخ در و بودید خوانده اې آی سی اسوسج را امین خویش قبلي نوشته در شما.اید نموده اکتفا امین پیرو یا

 به يگبست» که اید اشتهگون اید خواسته معذرت امین نشینان کرملن بودن چاکر و ای آی سی بر مبنی من های

 بیرون ما فهم وازحیطه دارد جهانی جاسوسی دوشبکه اسرارآمیز های آرشیف و ابرقدرت دو اشدمحرم موضوعات

 که امین آشکار دشمنان های ادعا از شما چرا است چنین وقتی« .نمایم نظر ابراز زمینه این در نمیتوانم لهذا میباشد

 که اید رفتهگقرار اې قاضی مسند در زمینه در شما مینمائید؟ استفاده او محکومیت اسناد منحیث نمودند ترور را او

 ونه خوشبین نه من صورت بهر .شنویدمی مدعی دالیل و اتهامات ها، ادعا از فقط و فقط امین محکومیت زمینه در

 ها کجروی از نمیتواند، بیدارجرئت وجدان که بودم نوشته فهم عام بزبان خویش قبلی نبشته در و ام بوده امین پیرو

 برچسپ بتوانید تا اید رفته طفره آن از یا و اید نخوانده را ام نوشته بخش این یا شما .نماید دفاع امین و ناروا های

 دو هر و ساختند نام بد را کشور مترقی جنبش که میدانم های راچهره وکارمل امین من .نمائید بنده رانثار امینیست

 به يگوابست آنها .داد برائت آنهارا نمیتوان وجه هیچه ب که ردیدندگ متوصل های ناروا به خویش مردم برابر در

 و منصفانه است مطرح روایان فرمان های خطا و عملکرد ها، يگوابست بر قضاوت پای وقتی ولی مسکوداشتند

 يگوابست آنچنانکه کرد محکوم یکسانی قضاوتی با امین با را کارمل زمینه در بود نخواهد بینانه واقع

 فرمان و سیاستمداران به که ندارم عادت من .کوبید گسن بیک ها لیسگان با را شجاع وشاه خان امیرعبدالرحمن

 چون بازاري کلمات و دشنام و فحش شان آدرس به و نمایم خطاب جاسوس را آنها ستنی من تائید مورد که روایانی

 حزب اعضای عظیم کتله شما که بود هم امر این از ناشي شما نوشته   برابر در بنده عکس العمل .نمایم استعمال سفله

 اجازه خوده ب کتب لفمو   و يگفرهن یک ونهگچ .اید خوانده« فهم وکم نادان» بود آن رئیس بعد و عضو امین ایکه

 میکنم فکر ندانستم را دلیلش میدانید عاریتي اسم را عارف شما بداند؟ نادان را انسانها از ېگبزر شماری که میدهد

 علم اینکه یا دارید کامل دسترسي هم نجوم علم در دارید قوی دست اريگن واقعه و تاریخ رشته در آنکه برعالوه

 .دارید غیب

 چنین آیا« .پندارم می تاریخ شرمسار و جانی بیرحم، نیز را او اخالف و کارمل ببرک» مینویسید شما! پیکار آقای

 معیارحقیقت انهگی منحیث را آنها اتهامات و ها ادعا که دارند آنرا يگشایست زشتی خصوصیات باچنین افرادی

 های شخصیت چنین زبان و قلم از نامی بودن ای آی سی« واتهام ادعا درباره   سازي ومستند قول نقل» آیا دانست؟

 سرخ اردوی بکمک اید داده آنها به که ممیزاتې آن با ءوشرکا کارمل رگا پذیرفت؟ خواهد رانگدی را تاریخ شرمسار

 عالی این وقتې ولې .مینمودند قبول آنرا ها برخی شاید نمیشدند رسانیده قدرته ب ظاهرا   آن وپیروان امین بجای

 چاره ساختند مسلط ا  ظاهر کشور مقدرات به را آنها و بردند ازبین را امین انهگبی اردوی آشکار کمک به جنابان

 را ها سروده عین کرملن پوسیده   رهبران آنچنانکه نداشتند کنند تبلیغ اې آی سی جاسوس را امین اینکه جز رگدی

 سایر هم و افغانستان در هم ا،وارس پیمان عضو های کشور در هم شوروي، اتحاد در هم آنزمان .مینمودند زمزمه

 در آنها نشانده   دست وعمال نشینان کرملن و .میشد شناخته بدنام سازمان یک بحیث اې آی سی سوم جهان کشورهای

 معنی این .میسرودند وشرکاء کارمل نصب و اشغال توجیه بخاطر را امین بودن جاسوس های سروده افغانستان

 با نمیتوان که هاست ملت سرنوشت تعیین اصل خالف شوروي توسط افغانستان الاشغ زیرا نداشته را امین از دفاع

 .ذاشتگ مهرتائید آن بر امین بودن اې آی سی
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 کارمندان و شوروی جنراالن ،ءشرکا و ببرک های بیانیه و تبک   از بغیر تان شخصي کتابخانه   در شما! پیکار جناب

 استفاده مورد خذمو   منحیث را آن تا نداشتید بکنند اې آی سی در امین برعضویت دال که رایگدی آثار بی جی کی

 فراموش .است اشتهگنن چیزې رېگدی محقق زمینه در ها شوروی خود و شوروي جزعماله ب اینکه یا میدادید قرار

 اشاره بآن خویش قبلی نوشته در شما که کارمل شده ثبت قبال   رادیویی بیانیه اولین که بپرسم شما از تا بودم نموده

 کجا در کارمل خود بیانیه این نشر وحین نشرشد کجا از مینمود امین بودن اې آی سی از حکایت که بودید نموده

 تائید مورد و میباشد واقعیت به قرین زمان آن اریگن واقعه و نویسی تاریخ در تتبعی و تحقیقی کار نتیجه بود؟

 به مربوط منبع یعنی منبع یک از شما تحقیقی کار در ولی .آید بعمل استفاده مخالف و مختلف ازمنابع که انگخوانند

 از زمینه در شما ولی .است غیرعلمی و ناقص جانبدار، تتبعي و تحقیقي کار ونهگ این .است شده استفاده کرملن

 انازچن که بشما تبریک «ندارم اهیگآ وتتبعي تحقیقی کار از اصال  »که اید نموده یریگ نتیجه چنین من اظهارات

 استفاده افغانستان اشغال و تجاوز قضیه در یرگدر ازمنبع وآنهم منبع ازیک که دارید اهیگآ وتتبعی تحقیقی کار

 همین مخلوقات منحیث شان اخالف و کارمل که میدانم منبع یک را شما وتتبع تحقیق های ماخذ ازینرو من .مینمائید

 .نداشتند فکری استقاللقطعا   و بودند منبع

 عالی اربابان و ها کوشکین و ها والدیمیر های نبشته و اظهارات»مینویسد خویش اخیر نوشته در شما! کارپی آقای

 و حزب مدت دراز تمویل و دفاع تقویت، حمایت، در ها همان که کردم قول نقل خاطریه ب را آن روسی رتبه

 و نظریات دارید وحق شماست نظر این« .داشتند بارز و عمده نقش مذکور حزب رسانیدن قدرت تابه و آن رهبران

 از بسا در روسی رتبه عالی اربابان همین اظهارات و ها واقعیت ولي نمائید ابراز زمینه در را خویش های اگدید

 ووالیری یریوفگوالدیمیرسنی)روسی نویسنده دو از شما .است ریگدی چیز حزب رسانیدن بقدرت منجمله مسایل

 زبان از«  ردیمگمی مبتال(افغانستان به هجوم) آ باویروس ما ونهگچ» کتاب 1۱ صفه رد ایشان .بخوانید (ساموونین

 زارشگ مسکو به ثور ۷ کودتای وقوع از تا نمیکرد جرئت سفیر که مینویسند کابل در شوروی سفیر پوزانوف

 چرا کرد؟ اهندخو چې من زارشگ به آشنایي از پس رفقا سایر و بریژنف ل، که میکرد فکر خود با پوزانوف»بدهد

 «نکردند؟ چرامشوره فتند؟گن ماچیزې به کودتا به ایشان يگآماد باره در هستند صادق اینقدر ما به که دوستان این

 جنرال .میباشد جانباز غوث محترم آن دری مترجم که است دسترسی قابلآنالین  جرمن افغان پورتال در کتاب این

 حادثه  »اردگمین۲1 درصفحه میداند اې آی سي عضو را امین که افغان شهامت و تراژیدی کتاب نویسنده لیاخفسکي

 صاف آسمان در الماسکی بمثابه ما خاص خدمات هم و کابل در شوروی انگنمایند برای1۷۷۱ اپریل وهفتم بیست

 ونیگسرن به مربوط های پالن افغانستان خلق دموکراتیک حزب رهبران .دیدند خواب در آنرا فقط ها آن که شد

« .است منفی مسکو عکس العمل زمینه در که میدانستند زیرا کردند، نمی هم مشوره باره این در برعالوه و وددا

 سهم حزب آن رسانیدن قدرته ب در شوروی که پیکارهمنواشد آقای با ونهگچ پس است چنین امر واقعیت وقتی

 شما معلومات غرض .نمود اقتباس مینهز در وغربی روسي افغاني، محقق ها ده از میتوان مورد در البته .داشت

 اسدهللا جناب آن مترجم که افغانستان پرده پشت کتاب ۲۷ ه  صفح در او .هاریسون. اس سلیک از دارم اقتباسی فقط

 بعهده را کودتا اجرای و یگهماهن افغانها خود که میکند روشن کودتا لحظه به لحظه بررسی»مینویسند است شفاهی

 صورت زمانی باشد، داشته واقعیت رگا آن، نظامی مشاوران و شوروی اطالعاتی های آژانس حمایت داشتند،

 نموده قول نقل هاریسون از تان اولی نبشته در هم شما« .رفتندگ قرار شده انجام عمل یک درمقابل آنها که رفتگ

 سایر انگنمایند با کشوری نزمامدارا دیدار رگا «کرده دیدار امین هللا حفیظ با بار 1۱ امریکا نماینده  »که بودید

  .اند انهگبی جواسیس زمامداران همه بنا   باشد داشته ها کشور آن جاسوسي های سازمان با ارتباط معنی ها کشور

 یادآوری امین کتاب از من اینکه .نداشتید اطالع امین( الره انقالبی) کتاب از شما که چیست من ناهگ! پیکار آقای

 بخاطر شما باشد منوال بدین شما قضاوت رگا .شود زده بمن جالد مدافع یک ذهنی های اشتبرد اتهام باید ام نموده

 آیا اید نموده استفاده تاریخ شرمسار و جانی بیرحم، های شخصیت اظهارات از شما خود فته  گب تان های ادعا اثبات

 فکر چنین شما مورد در من .هستید آنها پیرو یا و تاریخ شرمسار و جانی بیرحم، های شخصیت مدافع هم شما
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 ثقمو   مدارک و اسناد داشتن بدون تمام خونسردی با خود هموطن یک مورد در که نمیدهم جرئت بخود و نمیکنم

 برایم را حقوقی شخصیت یک ای درجه .3۱ چرخش که بودم نموده تقاضا احترامانه شما از من .کنم قضاوت چنین

 «امین»و دوست «امین» مرا کنایه و کتره با و .اید نموده صحبت زمینه در من علمي بې از شما و نمائید توضیح

 کنایه و کتره «یردگن خرده بکسې هوده بی رگدی و بیاموزد»باید شما فتهگه ب که یا عارف .اید نموده خطاب پرور

 قابلیت این ولی نیستم نویسنده و عالم که میکنم اعتراف من .نمیداند نظر و قلم اهل کار مشاجرات و مباحثات در را

 امر یک هم اختالف این و دارم نظر اختالف او با مسایل از پاره   در که خویش مخاطب با که دارم را استعداد و

 که ،بیاموزد بیشتر باید که نمایم توصیه را او تا نمیدهم حق خوده ب و ردمگ متوصل دوستانه بحث به میباشد طبیعی

 بمثابه درجه لغوی معنی مورد در من .کنم تثاب نافهم و نادان را مقابل طرف و الکماالت جامع را خود ونهگ بدین

 را فرد یک درجه .3۱ ردشگ بلکه بودم نخواسته توضیحات اید برده نام شما که مختلف ها درعرصه واحدقیاسی

 بود؟ ونهگچ او فزیکی مقاومت اینکه یا ،نه یا داشت تب که را او وجود حرارت درجه اینکه نه بودم نموده مطالبه

 یگزند ما کشور منطقه هر در که ما بیسواد هموطن هر اینکه اخیر نکته .نخواندم چیزې زمینه در شما از من ولی

 هم را این دارم سواد خوشبختانه که من و نیست زمین مغرب های کشور جز افغانستان که میداند را این میکند

 را قضاوت مینهز در اید داده قرار سوال تحت ندائیه عالمه ذاشتنگ با زمینه در مرا اهیگآ سطح که شما .میدانم

 همه از اهگآ را خود یا و توهین را مقابل طرف ایکه بیت با را خود نبشته نمیخواهم من .ارمذگمی رامیگ انگبخوانند

  .میکنم تمنا کامل صحت شماه ب ،بخشم اختتام بدانم مسایل

 پایان


