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 آیا مرغ آقای حیذر اختر دو لىگ دارد؟

روز باشد و یا در  خواننده گان ارجمند توجه فرمایند، هر زمانی که پیش آمدها یا تصمیم گیریهای عمده در دستور

هنگامی که سر و صدای بازخواست از جنایتکاران جنگی بلند شود، محافل مشخصی آستینها را برای انحراف افکار 

ی پردازند. نظام عامه و به منظور بدنام سازی فرزندان صدیق وطن باال زده به نشخوار دشنامها و بهتانهای تکراری م

ی اسالمی افغانستان، که معلوم نیست چه مدتی دوام آورده می تواند، جمهور «دت ملیوح »تحمیلی دو سره ی 

اقداماتی را در دستور روز قرار داده است که مهمترین آنها تالش برای صلح و تامین امنیت، انتصاب کادرهای 

لی که هنوز و انتخابات پارلمانی نیز در پیش روست. در حا  تحصیل یافته و متخصص و مبارزه با فساد عنوان شده اند

معلوم نیست، این دولت با دو مغز متضاد و دست و پای در هم پیچیده و فاقد توانایی حرکت، چه مقدار از این برنامه 

ها را تطبیق کرده می تواند، محافلی به دالیل مختلف به لرزه افتاده به اقدامات و تبلیغات زهرآگین دست یازیده می 

بان و سهمگیری شان در ساختارهای دولتی؛ عده یی از ترس بازخواست فساد روند. شماری از ترس مصالحه با طال

اداری،غصب،  چور و معامالت مواد مخدر؛ جمعی از جاگزینی چهره های نو مسلکی در کرسیهای حکومتی؛ و 

 گروهی هم از بیم راه یافتن عناصر دموکرات و ترقی خواه  در شورای ملی، سراسیمه اند.

یر در کابینه، صرف یک نفر از اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که دیر در تعیینات قسمی اخ

زمانیست آن انتساب را نداشته از خود حزبی به نام حزب متحد ملی دارد و عضویت جبهه یی را با داکتر عبدهللا 

است. این امر باعث شده که عبدهللا داشته، از طرف همین جاللتمآب معرفی و به حیث وزیر امور داخله تعیین گردیده 

باز یک حمله ی وسیع و به بهانه های مختلف علیه آن حزب راه افتد. درتلویزیونهای درون و بیرون کشور، در رسانه 

 آوردند. « مجاهدان»را به جای « کمونیستها»های چاپی و برقی، سر و صدا راه انداخته شد که واویال 

ته باشد، در تلویزیون پیام افغان مربوط عمر خطاب که از امریکا پخش می چندی قبل بدون آنکه مناسبتی وجود داش

گردد، همان سخنان تکراری در باره ی کودتای میوندوال، که معموال در ماه میزان به نام سالگرد مرگ میوندوال، از 

از داوود ملکیار، رووف  تلویزیون آریانا افغانستان مربوط نبیل مسکینیار پخش می گردید، به نشر رسید. سپس مقاالتی

ملکیار، حیدر اختر، فرهاد لبیب، بازهم حیدر اختر و باز هم داوود ملکیار در همین سایت افغان جرمن آنالین منتشر 

گردیدند. این عناصر گرچه رسانه ی قراردادی خود را دارند با آنهم تالش کرده اند رسانه های نو را هم آنقدر مورد 

 ار دهند تا مدیر آن به ستوه آمده ایشان را براند. استفاده و بهره کشی قر

در ادامه ی « صمد ازهر)فتح( شکنجه گر معروف یک لنگ دارد« رفیق»مرغ»نوشته ی اخیر آقای اختر زیر عنوان 

، بعد از پاسخگویی، تذکر «[بازهم دروغهای شاخدار» همین سلایر است. گرچه در نوشته قبلیم زیر عنوان ] در پاسخ 

ودم که بیشتر نمی خواهم در برابر بهتان سراییهای توخالی، چیزی بنویسم، اما می بینم آقای اختر اکنون  که در داده ب

اش را بر اتهام جاسوسی می اندازد و از این طریق در صدد جلب سمپاتی  موضوع میوندوال کوتاه می آید وزنه

 خواننده گان است.

ی جعل کننده گان و عکس العمل ازهر و همفکرانش نوشته و «اسناد ثقه» آقای مدعی، در ابتدا از تلویزیون رنگینش،

سوگند یاد نموده که با ازهر شناخت قبلی و کدورتی ندارد. سپس عالوه نموده که ازهر از پیش امد خوب با متهمان 

 سخن می گوید در حالی که سالم ملکیار از شکنجه حکایت می کند.
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ل در همان کتابی که محتویات آن بدون دلیل مورد پذیرش مدعی نیست، سخن گفته در باره ی همه این مسایل به تفصی

شده و نمی شود که با هر تکرار همان بهتانها به تکرار همان نوشته ها که آدرس شان هم معلوم است، بپردازم. در 

م ملکیار می حالی که موضوع مورد مناقشه، تحقیق شخص میوندوال و چگونه گی مرگ اوست، مدعی مثال از سال

آورد. این که با ملکیار چه پیش آمد صورت گرفته و او چه قدر راست می گوید و اضافه رویهایش زیر تلقین و 

به این جانب ارتباطی ندارد. من هم در نوشته هایم در اینجا سندسازیهای پسرش )مصاحبه کننده( ابراز می گردد یا نه، 

داده ام. اما این حکم را نمی توان چنان عام کرد که چون بدرفتاری وجود از موجودیت بدرفتاریها با متهمان تذکر 

داشت پس با هر کسی و ازان جمله با میوندوال هم صورت گرفته است. در زمانی که متعلم مکتب بودم آقای محمد 

ین بود که اگر هاشم مجددی معلم منطق ما بود. یکی از مثالهایی که برای منطقی نبودن یک استدالل ارائه می کرد ا

گفته شود بنا بر اینکه بسهای زرد به داراالمان رفت و آمد می کنند )که دران وقت همینطور بود(، پس هر بسی به 

رنگ زرد مربوط لین داراالمان است، غلط محض و دور از منطق می باشد. در این قضیه ی مشخص هم حقیقت 

 همین است.

 ن شوروی را قبول ندارد. آقای مدعی می نویسد که ازهر جنایات زما

نخست، موضوع شوروی و جنایات نسبت داده شده به آن یا به حزب دموکراتیک خاق افغانستان، با موضوع میوندوال 

 ارتباطی ندارد و صرف به خاطر مخلوط ساختن مسایل و به اصطالح جر انداختن، تداخل داده می شود. 

، تذکر داده ام که «ی یا قتل؟ گفتنیهای نگفته در باره مرگ میوندوالخودکش»اینکه در چند جای کتاب دوم، عالوه بر 

در ارتباط تخطیهای غانستان صورت گرفته، نمی باشم؛ در صدد دفاع از جنایاتی که از نام حزب دموکراتیک خلق اف

را به دقت همین کتاب مراجعه فرموده سند منتشر شده  ۵۹۲تا  ۵۹۲گرامی به صفحه های نیز خواننده گان  شورویها

 بخوانند و روی دروغگو را سیاه کنند.

سرطان را به آمرین  ۵۲مدعی می گوید ازهرعضویت کی جی بی را هم قبول ندارد و او بود که خبر پیروزی کودتای 

 کی جی بی در سفارت داده بود.

زبان من نوشته که قسمت اول ادعای مدعی درست و قسمت دوم آن غلط است. متروخین هم چنین ننوشته، بلکه او از 

 داوود آماده ی کودتاست.

که آقـای مدعی پیوسـته به رخ همه می کشـد، همـان طوری کـه در           « فتح»امـا در باره ی اتهـام جاسوسی و نام رمزی 

ها درسهای این نوشته یحات مفصل منتشر گردیده اند که آنوشته ها و توض ۵۱۱۹مقاله ی گذشته هم نوشته ام، در سال 

 هم داده شده اند.

افتاده بود، به خاطر خوشخدمتی، تمام شخصیتهای شناخته شده حزب  MI 6آن متروخینی که در چنگال استخبارات  

دموکراتیک خلق افغانستان را با افزودن نامهای مستعار، اجنتهای کی جی بی معرفی داشته حتا داوود خان را هم به 

در همین سایت افغان  ۵۱۱۹ست. در نوشته هایی که در رد چنین ادعا در سال نحوی مربوط آن دستگاه نمایش داده ا

جرمن آنالین منشر گردیدند، واضح گردیده که چون ماموران دستگاه های استخباراتی با استفاده از هر شنود و هر 

در بسا موارد برای  د.منبع، اطالعاتی به مراکز شان مخابره می کنند، به آن معنا نیست که همه این منابع اجنتها ان

همین منابع هم، بدون آگاهی شان، بنا بر دالیلی نامهای مستعار می گذارند. اگر آرشیفهای دستگاه های اسخباراتی دیگر 

هم در دسترس قرار بگیرند، لیستهای طویلی از چنین منابع و نامهای مستعاردیده شده می توانند، که به هیچ وجه به 

خاص بوده نمی تواند. صرف در زمانی می توان شخصی را اجنت نامید که با یک تعهد کتبی معنای اجنت بودن آن اش

 و در برابر معاش و دستاورد مادی، استخدام شده باشد.
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 Woodrowدر مرکز وودرو ویلسن     Ostermannحتا در ویراستار رساله متروخین که از جانب آقای وسترمن 

Wilson  و همکارانش صورت گرفته، ادعای متروخین با شک و تردید مواجه شده است. این هم واضح شده نمی

 ۲تواند که آیا این نامهای مستعار به راستی هم از آرشیف کی جی بی گرفته شده اند یا متروخین در تبانی با ام آی 

 ادعایش را با آنها چاشنی بخشیده است.

کتابم مراجعه کنید. سند منتشر شده دران را یک اجنت کی جی بی نوشته نمی   ۵۹۲ تا ۵۹۲آقای مدعی به برگه های

مکثی بر کی جی بی »و به نوشته ی انجنیر یاسین قوالدی « در مورد کی جی بی»تواند. لطف فرموده به نوشته من 

د خ ا و با حضور فعال در نشانیهای پایان سر زنید که دران  روشن گریده است که در زمان قدرت ح « در افغانستان

اتحاد شوروی با سیلی از مشاوران و اعضای دستگاه های استخباراتیش، بر عالوه بیکار شدنهای مسلسل، در حالی که 

خورد ضابطاِن مورد عنایت شان، به رتبه های دگرجنرالی و سترجنرالی ارتقا جستند، از ترفیعهای قانونی استحقاقیم 

 تبه سمونوال به باال نرفتم. آنها با اجنتان شان هرگز چنان بی التفاتی نمی کردند. هم محروم مانده تا اخیر از ر

پسانتر، بعد از تسلیمی قدرت به مجاهدان، در حالی که هزارها افغان در روسیه پناه گرفتند، به یقین که برای اعضای 

نبود و مجبور به پناهگزینی در  کی جی بی چانسهای بهتری وجود داشت، اما اینکه چرا برای من این امکان میسر

 المان شدم، دلیل دیگری بر رد این ادعا می باشد. 

در برابر این اشاره ی مدعی که رهایی من و جنرال عبدالقادر را زودتر از دیگران ، مورد سوال قرار می دهد، 

لیل من یکجا با جزاین توضیحی نمی بینم که رهبری نو به شماری از اشخاص ضرورت عاجل داشت و به همین د

 سلطانعلی کشتمند، جنرال محمد رفیع، جنرال عبدالقادر و محترمه ثریا پریکا زودتر از زندان کشیده شدیم.

این را بعید نمی دانم که مقامات شوروی به حفیظ هللا امین توصیه کرده باشند که به پیگرد افراد خاتمه دهد و اعضای 

شوروی کمک نموده اند، رها سازد. معلوم می شود که این درخواست -غانحزب  و کسانی را که در تقویت دوستی اف

در همان سطح درخواست بوده نه فشار، چنانکه منجر به رهایی کسی گردیده نتوانست. اما اینکه چرا متروخین این 

می کند. MI 6 تقاضا را از جانب کی جی بی عنوان می کند، خود ایجاب گذاشتن سوالیه در برابر نیات متروخین و 

در نوشته هایی که در پایان آدرس داده شده اند، به صراحت ذکر شده که حزب ما با اتحاد شوروی روابط دوستانه 

داشت. هیچ کسی از چنان روابط دوستانه انکار نمی کند. این کی جی است که زیر پوشش مشاور، متخصص، استاد و 

هر شنیده گی را اطالع گونه به مرکز شان انتقال و منبع را هم  یا عضو رسمی سفارت، با سوء استفاده از این دوستی،

 )اگر ادعای متروخبن درست باشد و این نامگذاری جعل او نباشد( اجنت خود معرفی نموده است.

، حالت امروز من هم به همه آشکار بوده در وطندوستی و عشق به سرشار از پاکی و تقواوجدانم آرام، گذشته ام 

 برابر با خود نمی دانم.مردمم کسی را 

اعتراضیه یی به مرکز «کی جی بی در افغانستان»در برابر ادعاهای متروخین درساله اش زیر عنوان  ۵۱۱۹در سال 

آن پاسخ اعتراضیه را پیوست همان رساله در انترنت قرار داد، که در لینک ذیل شتم. مرکز مذکور وودرو ویلسن نو

 مطالعه شده می تواند:

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Azhar_Response.pdf 
 

گرچه مقاله های شوند. توضیحات به خوانش گرفته تاکید می کنم که برای درک کامل موضوع، ضرور است آن 

بنا خواننده گان محترم هرگاه مذکور در چندین سایت به نشر رسیده بودند، عجالتاً توانستم همین دو لینک فعال را بیابم. 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Azhar_Response.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Azhar_Response.pdf
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د، لطفا به صفحه ی آن سایت مراجعه و به بخش باز کردن دو لینک سایت اصالت نشدنکالت تخنیکی موفق به بر مش

 د.آن را مطالعه فرماین ۵۱۱۹های سال دیدگاه ها رفته در مقاله 

 به ُکنه بازیهای استخباراتی باید توجه کرد. چه بسا انسانهای وطندوست و مدافع منافع ملی که قربانی دسیسه های

. همیشه در استخبارات می گویند، درست بوده می تواننداستخباراتی می شوند! تصور نکنید هر آنچه آن کارمندان 

 ، هدفها یی نهفته می باشند. «افشاگرانه»ورای چنین توطئه های در ظاهر 

 برای من مشکل است بگویم:

در ناکام  آن  سهمگیری فعالاسالمی افغانستان و  بعد از در آغوش کشیدن جمعیت - ی جی بی بوداین یک توطئه ي ک

 ساختن پالن صلح ملل متحد که داکتر نجیب هللا و بنین سیوان به آن توافق کرده بودند؛ 

از طریق متروخین تقریبا همه شخصیتهای شناخته شده ی ح د خ ا  را   خواسته بود که انگلیس بود MI 6یا این کار 

  بدنام سازد؛

 .MI 6برای نمایش وفاداریش به   خود متروخین بود یا این ابتکار

 ترکیبی از همه این احتماالت.و یا  

این گناه نابخشودنی است که بر مبنای اختالفهای سیاسی، از چنان بازیهای ناشایست ، با در نظرداشت آنچه گفته آند

 وند.استخباراتی، استفاده صورت گیرد و اتهامهایی تا این حد ناروا بر کسی زده ش

 با ذکر مطالب باال، این بحث را خاتمه یافته پذیرفته به پایان می برم.

 


