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  ٢٠١٥/ ٢١/١١  پيکار پامير

 

 )؟ " (عارف  " سماجت  به وای ای

 

 مربوط (امين هللا حفيظ منفی شخصيت پيرامون" عارف "آقای برای چند توضيحاتی ارائۀ با که بود اين تصورم
 زمينه دراين که شبھاتی و شده حل ايشان ھای سؤال  ،)جرمن -  افغان وزين درپورتال من قبلی منتشرشدۀ نوشتۀ به

 ازچند) ای.آی.سی (شبکۀ در " امين " عضويت به راجع ازاينکه و نيست چنين که ديدم اما. شد خواھد مرفوع داشتند،
 " سماجت، با و برداشته يکبارديگرقلم چنانکه. است خورده دلش به تيری وگويی رنجيده بسيار بودم، نموده قول نقل منبع

 .                                    تپرداخ " شرکأ و ببرک ھای ادعا ادامه به

 جانبدارانه مندانه، عقده مگوھای دربگو را ارزشمند وقت ديگرنبايد که ام رسيده نتيجه اين به ازمدتھاست ھرچند
 تر اساسی کارھای به) اگربتوانم (آن، بجای بلکه ساخت، ضايع انترنتی متراکم موضوعات jی به درjبه بيھودهً غالبا و

 آيد می پيش طوری متأسفانه شرايط گھگاھی، اما. دھم ادامه دارد، تقاضا ازما حساس شرايط و زمان که تری دهوسازن
 آقای ما ھموطن سماجت ھمين ھم يکی ازآنجمله، که) يابپذيريم (بپذيرم تلخی با را وزمان وقت ضايعات ناگزيرھمان که
                    .                                      است " عارف" 

 جوانب يا جانب به باشد، ھم محکم منطق با توأم و ھرقدرمستند جنايت، افشأ و ابرازحقيقت که ميدانم راھم اين
 درميدان آنھم آور، تلخی ت وموضوعا نکات کردن افشا و نوشتن جزگفتن، يی چاره باjخره ولی ميشود، تمام تلخ ذيدخل

 وبگونۀ مسووليت احساس بدون" عارف "آقای وقتی حال،.  نيست ملت يک خونين سرنوشت ودرقبال داوريھا
 من ھای پرسش ودرپاسخ بوديد خوانده ای آی سی جاسوس را امين خويش قبلی درنوشته شما " که مينويسد مندرآوردی

 وقتی که رسمبپ ازوی بينم ناگزيرمی را خودم ،"ايد خواسته معذرت امين نشينان کرملن بودن وچاکر ای آی برسی مبنی
 ادعای چنين اساس چه به و چرا است، نداشته وجود من درجوابيۀ خواھاھانه معذرت جملۀ ھيگونه يا" معذرت " کلمۀ
 و دست آنقدر) امين هللا حفيظ ( تان ولينعمت ساختن دربرابرمحکوم" عارف "آقای شما ايد؟ آورده  بعمل را تھی ميان
 تعدادً يقينا آنرا و داشته وجود جرمن – افغان پورتال صفحۀ روی ھم ھنوز که رام گفتۀ و جمله که ايد فکرشده وبی پاچه

!                                                                                       ميکنيد تحريف آشکارا بخوانند، يا و خوانده ما گرامی ازھموطنان زيادی
 داشتن عضويت ًاوj که بدانيد است ضرورت : " ...بودم نوشته چنين ست،نخ مقالۀ ھمان طی من درحاليکه

 نقل به نياز بود، اگرمی و نيست و نبوده من ادعای ديگر، استخباراتی ھرسازمان يا ای.آی.سی جھانی درشبکۀ" امين"
 کادرھای که کنم نقل سانیک وقلم زبان از را امين هللا حفيظ عليه اتھام اين خواستم من... نداشتم منبعی يا ازکسی قول

..."                                                                                       بودند " هللا نجيب" و" کارمل " و " امين " و" کی تره "رھبری به" خلق دموکراتيک حزب " ھمان برجستۀ
 حرفی (نخست نوشتۀ ھمان طی وباز، دارد؟ وجود  "معذرت " واژۀ جمله، اين درکجای که بگوييد حال، 
 ھم ای آی درسی امين هللا حفيظ عضويت پيرامون وسخنھايی حرفھا البته " بود تذکررفته چنين) امين هللا حفيظ درمورد
 خيلی ھرچند " ! عارف "آقای پس،..."  نشد داده بيرون مورد اين در مؤثق و کتبی سند ھيچ اگرچه رسيد، بگوشھا

 است، ساخته ات ناراحت سخت ای .آی.درسی او عضويت به مربوط وطرح استی خويش ولينمعت دلباختۀ و روفادا
 خواھی درک وآنگه ُمرورکن jزم تأمل مرابا نوشتۀ ھردو  نموده وجور جمع را افکارپريشانت و خودت باری بازھم
                                                                         !              پرداختی نويسی پاسخ به آلود وتب چقدرشتابزده که نمود

 وتفکيک درک بدون را دوموضوع وارخطايی، ازنھايت که است بوده آنقدرشديد مورد دراين شما وتاب تب 
 دربرابرپرسش آنھم خويش، ازجوابيۀ دربخشی من. نموديد ابداع را " معذرت " واژۀ آن ميان از نموده خلط باھم دقيق
 آی سی عضو اگرامين شمرد؟ ای آی سی ميتوان را او منطق بکدام بود نشينان چاکرکرملن امين اگر " براينکه مبنی شما
 دو محرم اشد موضوعات به بستگی " موضوع اين که نوشتم ،"ندادند دکتورا را او واشنگتن حاکمه محافل چرا بود ای



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

 

 نميتوانم من لھذا ميباشد، بيرون ما فھم حيطۀ از و دارد جھانی جاسوسی شبکۀ دو آميز اسرار ھای آرشيف و ابرقدرت
 پاسخ اين درکجای من که بگوييد مدنظرگرفته را تان وجدان شما! امينست آقای پس. "   نمايم نظر ابراز زمينه اين در

 و حرف ای، آی درسی تان ارباب عضويت به مربوط سؤال آيا ام؟ کرده خواھی معذرت مستند، و ونشرشده کتبی،
 ندامت عرق که اميد حال،  ام؟ برده نام ازآنھا ديگرکه منابع و افراد کتبی و رسمی ادعای و حرف يا بود من ادعای

  !                    باشد ظاھرشده ات برجبين

 و) پرچم احجن (تان حزب ديگر جناح با را موضوع اين ھستيد، ناراحت بسيار اگر  که اينست شما به من توصيۀ 
 ورھبران حزب مختلف بخشھای ميان ھا دشمنی و ھا رقابت ميدانم. نماييد ديروزيکطرفه شوروی عاليرتبۀ ھای مقام
 جناح اگررھبران پس. بود بيشتر آنھا يکديگر عليه زنی اتھام و شديدتر شان، حاکميت پايانی درسالھای بخصوص آنھا،

 اخت�ف کارو ميکنيد، متھم کرملين به چاکری به را آنھا شما يا و اند نموده متھم جاسوسی به را خلق رھبرجناح پرچم،
.                                                                                                 نماييد حساب تصفيۀ ھا ھمان با بود بھترخواھد و است تان خود درونی

 نمی اتھام کسی به و برخوردارميباشيد خوبی ھای ازعادت هللا ماشا که داريد عااد ازيکطرف" ! عارف "آقای
 کلمات و دشنام و فحش " من گويا که ميکنيد وانمود طوری نوشتاری خاص خرام يکنوع ديگربا ازسوی ولی بنديد،

 ھنوز جرمن – افغان درپورتال من نشرشدۀ نوشتۀ درحاليکه. باشم کرده نثار شما ولينعمت و شما آدرس به " بازاری
 " آن درکجای که ببينند مطلب، دوبارۀ بامرور تا سپارم می گرامی ھای خواننده دست به را داوری لھذا دارد، وجود
                               )                                               باشد غش او در ھرکه شود روی سيه (تا داشت خواھد وجود" بازاری کلمات " و" دشنام " و " فحش

 "  عارف " آقای طبع نيز ام گفته تر نادان را " امين " رھبری به خلق جناح ازاعضای برخی ازاينکه
 ام خوانده عاريتی را" عارف "اسم اينکه از ھمچنان و دانسته " انسانھا از بزرگی شمار " به توھين آنرا و  مکدرگرديده

 درکشوری) غنی جليل جناب (قول به نيست حاضر مگربازھم ميکند، معرفی " نجوم علم به آگاه " ،) کنايه با (مرا نيز
 ميشود حاضر کسی وقتی درحاليکه. نمايد معرفی را خودش مکمل نام يا و نام اصل شکنجه، و فانه نه و است قين نه که
 نميداشته ھراس ھرگز ھويتش ازافشأ بطلبد، مصاف به را حريف گذاشته پا ودعوا سياست درچارسوق تا ميکند جرأت و

 " انسانھا از بزرگی توھين "، آنھا به گفتن نادان و نبودند نادان روز اقتدارآن سر به ازحزب بخشھايی ھرگاه ونيز،. باشد
 يکسره حاکميت، اورنگ بر رسيدن و کودتا پيروزی ازحصول پس حزبی، ھای " دانا " اين که شد چه پس ميشود، تلقی

 تنگ ھای نشنلست " ًمث� ھای بنام جامعه مختلف بخشھای ناموس و مال و بجان وار ديوانه حم�ت به دکردن شروع
 بی ھای بيطرف " ، " انق�ب ضد  " ،"اشرار " ، "ھا مائوويست " ، "الشياطين اخوان " ،"گان زاده اشراف " ،" نظر

 ازخون دگرانديش انسانھای ھای وکشتارگاه ُپرشدند اهآزاديخو و شريف ازانسانھای زندانھا که آنجا تا وامثالھم،" شرف
 افغانستان شھروند  ھيچ ديگر که بود نشده سپری کودتا پيروزی از کوتاھی مدت ھنوز. آمدند بجوش ميھن فرزندان پاک

                                                               ھمينست؟ بودن وآگاه بودن دانا معنی آيا. نميکرد جانی ومصوونيت فکری آرامش احساس
 و نداشتند اط�عی ثور ازکودتای روسھاً مث� براينکه مبنی " عارف " آقای نامۀ ادعا از ديگری دربخشھای البته 

 نقش اثبات در تاحال زيرا بنويسم؛ چيزی نميخواھم امثالھم، و گرفت صورت سفيرشوروی با مشوره بدون کودتا عمل
 و سياست واھل شده بسيارنوشته غيره و سياسی گيريھای تصميم و کودتا رھبران کنترول و ثور ایکودت در روسھا
 اصل به دھند، فرا گوش کودتاچيان ويا ھا حزبی حرفھای به آنکه بدون شعورافغانستان، با مردم وبخصوص کياست
 . است کافی کشورما تاريخ صفحات درج برای که  اند برده پیً کام� حقايق

 بی ھای سماجت و جزئيات به نخواستم بيشتر، وقت ضياع از جلوگيری و درپاسخ اختصارگرايی منظور به ،من 
 ھم تلخ و سخت بسيار ولو حقيقت، و حق دربرابرعظمت بکوشند ايشان اينکه اميد به و بپردازم " عارف " آقای مورد
 آرزوی به. بود خواھم شان خدمت به درآينده ميکرد، واگرايجاب بخشم می پايان را ام نوشته ًعجالتا بزند، زانو باشد،

!                                                                                   ھستند که لباسی و درھرقيافه وطنفروشان و قات�ن خاينان، دايمی گی وسرافنگنده نابودی
               اقامت دگرخطاست پيری ز خميده قدت

 آ برون نشست، کند بنايش که يی زخانه 

   


