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 )؟ " (عارف " آقای به يی اشاره

 

 اين از قبل و نوشته امين " هللا حفيظ به راجع که موضوعی دربرابر ، "عارف  " بنام ًظاھرا ما ازھموطنان يکی
 " لوماتيکدپ " شيوۀ به را شرحی داده نشان حساسيت بود، رسيده نشر به ) جرمن – افغان ( وزين پورتال طريق از

  .                            است نموده منشر مذکور پورتال در ھفته ھمين ،" ثور دليرانق�ب قوماندان " از دفاع در  پخته، نا واما

 و باشم کرده رعايت را مان ميھنی -  ملی مسايل پيرامون دموکراتيک وفحص بحث شرط يکطرف از آنکه برای
 ھای مشغوليت ھمه رغم علی اينک، باشد، نمانده پاسخ بی " عارف " آقای)  دار معنی (واعتراض ادعا ديگر، سوی از

  :                                                                                          که مينگارم اختصار با شان خدمت دارم، که وافری

 هللا حفيظ پيروان يا خوشبينان زمرۀ از  که ميرساند شما آميز اعتراض نوشتۀ سياق و روحيه " !  عارف " آقای
 نکرده، پسند  بود، نھفته " تان ولينعمت عليه مدلل و مستند نکات آن، در که مرا نوشتۀ پايه، ھمين به و ھستيد امين

 حق را یسياس – فکری موضعگيری اين که مينماييد محکوم شدت به را ) کارمل ببرک ( او  خلف  ،"امين " بجای
 نه مگرمن،. پسنديد نمی را دگری و پيونديد می يکی به چرا نميگويم ھرگز من.  ميدانم تان وخصوصی فردی فکری،

 می را ديگری و ميکنم محکوم را يکی نه  دليل، بھمين". کارمل " به نه و  ام داشته تشکي�تی و فکری پيوند" امين "به
 بخاطر وی ی " توانا استاد " و امين هللا حفيظ ھمانقدرکه من، برای  .ميدھم ترجيح ديگری بر را يکی ونه ستايم

 اخ�ف و کارمل ببرک  پيمانه ھمان به ھستند، ومنفور محکوم شان انسانی ضد و ملی آشکارضد ھای جنايت ارتکاب
 .          پندارم می شرمسارتاريخ و جانی بيرحم، نيز را او

 ايد گزيده بر را " عارف " عاريتی اسم وشما است ديگری چيز شما رکمبا اسم اصل ميدانم " ! عارف " آقای
 شما به تذکرصميمانه يک ميدانم، شما وخصوصی فردی حق نيز را گزينش ھمين درحاليکه من مگر. نشويد شناخته تا

 تا نکنيد نپنھا را تان اصلی ھويت وھرگز باشيد خودتان احوال ھمه و جا درھمه و ھميشه کنيد سعی اينکه آن و دارم
 .                               نگردد ايجاد تان حال و گذشته درمورد يی شبه و شک ھيچگونه ھيچوقت

 طرق تا طلبد می قلم اھل از کنونی شرايط : " ايد نموده درج را جمله اين تان نوشتۀ اول پاراگراف در شما
 طالبی و جھادی ھای تنظيم ،" خلق دموکراتيک صط�حا " به حاکميت بھتراز که کنونی رقتبار حالت از رفت برون
 شما ! مردم ای گويا که ميکند افاده را معنی چنين نظر، اھل نزد شما فرمايش اين درحاليکه." نمود جستجو را نيست
 کنيد فراموش را کشور بيگناه ھزارشھروند ھزاران شدۀ ريخته خونھای مرويد، گذشته  خونين و عريان جنايتھای عقب

 انسانی، و قانونی ازرھگذرحقوقی، حا�نکه. وبس نماييد وجو ُجست را کنونی رقتبار حالت از رفت برون راه تنھا و
 از يی ھرمقطعه به ولو ُکش، انسان و خاين رھبر ھر و ھرجنايتکار ھرقاتل، بايستی امروز متمدن دردنيای بخصوص

 درعين البته. شوند آرام اجتماع و فرد وجدانھای و تأمين عدالت تا بدھد را خودش اعمال پاسخ است، متعلق که زمان
.                                                              نباشد کنونی معض�ت از رفت برون ھای راه يافتن درپی نبايد کس ھيچ که نيست ھم مفھوم بدان اين حال،

. درسی را ام " ذھنی ھای برداشت " گويا که کرديد ھممت مرا تان دوم پاراگراف نگارش طی" ! عارف "آقای
 کارمل، ببرک از منظور، وبھمين  کنم" ثابت " را} بودن ای آی سی درشبکۀ امين هللا حفيظ عضويت {بودن ای.آی

 کی رتبۀ کدرعالی و�ديميرکوشکين و فرھنگ صديق محمد مير عظيمی، نبی محمد جنرال ستر کشتمند، علی سلطان
 شما که گرفتم نتيجه چنين جمله، اين خوانش با که گفت بايد پرده بی. ام نموده قول نقل والنتين شوروی الوجنر بی جی

 جھانی درشبکۀ" امين " داشتن عضويت ًاو� که بدانيد است ضرورت بنابرآن،. نداريد آگاھی وتتبع ازکارتحقيق ًاص�
 منبعی يا ازکسی قول نقل به نياز بود، واگرمی نيست و نبوده من ادعای ديگر، استخباراتی ھرسازمان يا ای.آی.سی

 کادرھای که کنم نقل يی سياسی کادرھای قلم و زبان از را امين هللا حفيظ عليه اتھام اين خواستم من دوم؛. نداشتم
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 نبشته و اظھارات سوم،. بودند" کارمل " و" امين " و" کی تره "رھبری به " خلق دموکراتيک حزب " ھمان برجستۀ
 درحمايت، ھمانھا که کردم نقل بخاطری را آنھا روسی عاليرتبۀ اربابان و ھا " کوشکين " "و ھا" و�ديمير " ھای

. بارزداشتند و عمده مذکورنقش حزب رسانيدن قدرت به تا و آن رھبران و حزب درازمدت وتمويل دفاع تقويت،
 که ھمانسان ميدانستم، را وی جاسوسی فعاليتھای ونه داشتم مذکوراط�ع درشبکۀ " امين " ازعضويت من نه درغيرآن،

 بجزنقل بگوييد، بما ھستيد، ناراحت سخت ناحيه اين از که " عارف " آقای شما. نيزنميدانستند افغانستان مردم اکثريت
 گفته لهمقا درمقدمۀ آنطورکه زيرا دارد؟ يا و داشت وجود ديگری راه چه اتھام، و ادعا اين دربارۀ سازی مستند و قول

 ھای کارنامه و شخصيت به راجع مشخص بگونۀ درامريکا، افغانھا تلويزيونی ھای ازبرنامه دريکی بود قرار بودم،
 کردن قول نقل که باشيد فھميده بايد شما ًضمنا.  او اخ�ف يا اس�ف درمورد نه باشم، داشته صحبت " امين " سياه

 بود نخواھد و نبوده مأخذ وصاحب مأخذ تأييد معنای به ھرگز ... و واجتماعی تاريخی اثردرامور يک يا شخص ازيک
 کارمل ببرک ھای کارنامه نيز، و اصلی ماھيت و چھره زياد، ھای تحليل و مقا�ت کتب، نگارش طی قبل سالھا الی، و
 کتاب مرور به تنھا م،تأليفات و ھا نوشته ھمۀ ازجملۀ زمينه، اين در را شما.  ام نموده افشا را اخ�فش و اس�ف شمول به
 رسيده چاپ به درپشاور مي�دی ٢٠٠٠ درسال که مينمايم دعوت " کارمل ببرک تا ُالملک شجاع ازشاه افغانستان" 

 . است

 گويا که ميخوانيم شما ازقلم تعجب با توأم بار نخستين برای عزيز ھای سايرخواننده شايد و من " ! عارف "آقای
 وھرگز نخورده چشم امروزھرگزبه تاھمين که چيزی است؛ بوده نگاشته " �ره انق�بی بنام کتابی " ھم امين هللا حفيظ

 . ثور کودتای ج�د مدافع يک ذھنی برداشتھای يند ميگو را ادعا اين. است نشده خوانده

 و خونريزی و ُکشی " استاد "و تبختر و ازدبدبه روز يک حتا بيرحم، ج�د اين آيا که گفت بايد ازيکطرف
ً احيانا ھرگاه بنويسد؟ کتاب آنھم و بردارد قلم َبرد، تفکرفرو سردرگريبان که بود شده فارغ  دولتمداری ھای دغدغه

 نبود ميسر برايش وسربکف بيشمار ھای پادو و  خزينه و مطبوعات و مطبعه آيا باشد، شده حاصل برايش فراغتی چنين
 بھمان و برسانند بچاپ بيشتر سرعت به  بھتر نمايی منظوربزرگ به را"  انق�ب دلير قوماندان " " انق�بی " اثر اين تا

 رقبای اط�ع به کودتا دولت شباروزی ھای گو بلند ازطريق را " انق�بی" اثر يک چنين مبارک وجود ھم سرعت
   برسانند؟ اش) غيرحزبی و حزبی (سياسی

 بازاگرچنين و ندادند؟ انجام را ُپرطمطراق اقدام چنين اش” کتاب " و کی تره نورمحمد "          " درمورد آيا
 يک حتا آيا باشند، راسانسورکرده " مبارک " اثر اين کارمل ببرک دستۀ و دار  ولی بوده،  درست قبول غيرقابل ادعای

 بچاپ مملکت بيرون يا درون در آنرا تا نمانداست محفوظ نويسنده " خلقی ی رفقا " نزديکترين نزد اقل � ھم آن از جلد
        ميرسانيدند؟

 " يا و " شمرد؟  ای آی سی ميتوان را او منطق بکدام بود نشينان کرملن چاکر اگرامين " شما، قول به اينکه
 اورا واشنگتن حاکمه محافل چرا " يا و" ؟... دادند اورا ترور دستور نشينان کرملن چرا بود کرملن چاکر اگرامين
 دارد جھانی جاسوسی شبکۀ اسرارآميزدو ھای وآرشيف ابرقدرت دو محرم اشد وضوعاتم به بستگی ، "ندادند؟ دکتورا

 .                                   نمايم نظر ابراز زمينه دراين نميتوانم من لھذا. ميباشد بيرون ما فھم ازحيطۀ و

} پيکارپامير { شان جناب هک بود جالب نکته اين : " است آمده چنين ازنوشتارشما دربخشی " ! عارف " آقای
 می باز و." بخواھند پوزشً عم� وً علنا ما ديدۀ درد ازمردم " تا ميخواھند امينستھا او بگفتۀ يا امين هللا حفيظ ازپيروان

 خشونت و استبداد تاريخ زمين مشرق تاريخ چون کشورما سياسی تاريخ متأسفانه که گفت بايد زمينه در " که افزاييد
   ..."   ميکشند تروريست بنام ھم ھا امروزی و ھم طالب و مجاھد ھم، نجيب و کارمل کشت؛ بيرحمانه مھ امين. است

 و استبداد تاريخ زمين مشرق تاريخ چون کشورما سياسی تاريخ " اينکه بنام چرا که سردرنياوردم ًاص� من
 به را" امين " جنايت و کشتار خواھيدميً او� ،} !است نبوده زمين مشرق درزمرۀ کشورما که يعنی{  " است خشونت

 يا قاتل ازسوی مستمند انسان ھزاران نفس قتل و غيرانسانی اعمال از خواھی پوزش ًدوما، کنيد، توجيه انحا از نحوی
 می وی اخ�ف با�ی گذاشته را  امين هللا حفيظ اعمال به مربوط مطرح موضوع ًسوما و دانيد می مورد بی را قات�ن

 ميدھيد تذکر بيخبرانه و خان اميرعبدالرحمن به برميگرديد باشيد، کرده ُگم را تان ولينعمت پای رد آنکه برایباز و پريد
 "                                              نميدھند قرار رديف يک در شجاع شاه با استبدادش ھمان با را خان اميرعبدالرحمن ما مردم " که
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 به امين هللا حفيظ مانند آشام خون و سفله کودتاچی يک از ازيکطرف نموده جرأت  سیک که آوراست چقدرتأسف
 نشانده دست شاه را سدوزايی شجاع شاه ما ملت انگيزه کدام روی و چرا که نداند ديگر ازجانب و برخيزد دفاع

 ه نشاند دست ازمعنای وطن، تاريخ ازجريان که کردم درک خواندم، را شما نوشتۀ از بخش اين وقتی براستی ميخوانند؟
. ميباشيد اط�ع بی سخت خان، اميرعبدالرحمن برای آن گان کننده اعطا و " آھنين " لقب واعطای ملی خيانت و گی
 بعنوان داده انتقال کابل به کشور ھای مرز بيرون از را شجاع شاه ھم برتانوی، ھند ھای مقام که بدانيد ًدقيقا بايد شما
 ازدوازده پس قاصد، و پيام ارسال با را خان عبدالرحمن ھم و نشانيدند با�حصار تخت نگربه دست و نشانده دست امير
 و وبست شرح مورد ھردو در که نمودند تعيين نشانده دست امير بمثابۀ را او و خواستند بکابل تاشکند از بدری در سال

 گی چگونه و حوادث داده زحمت را خودتان ات ميکنم توصيه صميمانه شما به پس. دارد وجود کافی اسناد و مدرک
 !                                                     نکوبيد درآونگ آب  تا کنيد مطالعه آن پھنای و عمق با را کشورات معاصر تاريخ جريان

 يی، نشنيده گويا که " درجه ٣٦٠ چرخش { از و يی شنيده که " درجه ١٨٠ " تبختربسيارپيرامون با ھمچنان،
 متأسفانه شما که گرفتم نيتجه چنين بازھم ! پرور" امين " و دوست " امين " آقای. شدی توضيح طالب ازمن گفته سخن

 شناسی می آنراً احتما� يا و يی شنيده ديگران از آنھم را " درجه ١٨٠ "ھمان تنھا تان، گی درزنده ھا درجه ازمجموع
 مختلف درجات بلکه ،١٨٠ درجۀ تنھا نه ...) و حسابداری و طبابت و فزيک و هھندس (دانش درساحت درحاليکه. وبس

 يا و کارخودش دربخش ميتواند خاص دانش و حرفه صاحب ھر يا و ھرکس و اند شده شناخته و تعيين انسانھا توسط
 را) ھزار ندچ تا و صد چند تا ازيک (معين درجات نياز، مورد نظريا مورد اندازۀ و حد يک شناخت و درک برای
 . دھد قرار معيار

 واژۀ که افزايم می نگيريد، خرده کسی به ديگربيھوده و بياموزيد مورد اين در بيشتر اندکی شما اينکه برای 
 ھريک نيز و مرتبه رتبه، پله، پايه،  " معنی به عميد، فارسی فرھنگ توضيحات براساس و دارد عربی ريشۀ ،)درجه(

 ھيئت، علم اصط�ح در و باشد شده تقسيم قسمت چند به ديگرکه چيز ترمومتريا و رومتربا مثل آلت يک تقسيمات از
 .                         ميباشد "  دائره جزمحيط ٣٦٠از جز يک

 گرما مانند علمی آ�ت تقسيمات از ھريک نردبان؛ رتبه، پله، پايه، يعنی درجه " :ميخوانيم ُمعيين " فرھنگ ودر
 . "           دايره محيط ٣٦٠/١ نظامی، مرتبۀ ... منزلت، ، مقام الحراره، ميزان ادسنج،ب ھواسنج، سنج،

 کنيد درک را تان بحث مورد موضوعات و را ديگران تان، خود " عارف " آقای شما که اميد توضيحات، اين با 
                :      است فرموده بزرگمردی که"  نکشيد پا از را موزه ديده نا آب " درآينده و

 تراشيھا منزل رسا نا سعی کرده جا بصد

 ؟ دارد  انتھا کی طلب دشت جادۀ وگرنه

  )پايان(

 


