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 .صديق هللا و

  ٢٠١٢ جوالی ١۴

  

  قابل توجه محترم آقای محمد حيدر اختر
  

شخص خاينی به نطرات شما در مورد . مضمون انتقادی شما را پيرامون اعطای جوايز مطبوعاتی از نظر گذشتاندم

نام احمد مريد کامالَ بجاست و وزارت اطالعات و فرھنگ نظام مستعمراتی کابل نبايد به اين انسان ضد ملی،  کثيف 

قابل تذکار است که اين عمل وزارت اطالعات و کلتور در ذات خود يک حرکت .  و قاتل جايزه اعطا می کرد

  .  شود  از جانب ادارات نظام مستعمراتی يک امر طبيعی تلقی میخاينانه ھم است، اما ارتکاب  چنين اعمال ضد ملی

  :گراف اخير نوشتۀ شما می بينمابايد متذکر شوم که من تضاد آشکار در پر

  

بی با آنھا زدانيم که  شخص وزير اطالعات وفرھنگ ھيچ گونه روابط  ح گرچه به خوبی می

نستان فعاليت داشت و ھمچنان  مھاجرت در پھلوی مجاھدين و جھاد افغاۀنداشت  ودردور

يکه رچم را ندارد؛ اما تاجائرئيس عمومی راديو تلويزيون  افغانستان  عضويت باند خلق و پ

سفانه  بيشتر از سيزده چوکی رياست ھای  مربوط وزارت اطالعات و فرھنگ  أاطالع داريم مت

فکر نمی .  است به شمول  چوکی مشاور ارشد آن وزارت  به وطن فروشان پرچمی  داده شده

گردد که درافغانستان قحط الرجالی باشد و غير ازوطن فروشان خلقی و پرچمی شخصيت 

  .فرھنگی ديگر وجود نداشته باشد که امور محوله را در وزارت اطالعات وفرھنگ پيش ببرند

 

ھيچ گونه روابط   که از يکسو اظھار می فرمائيد که شخص وزير اطالعات و فرھنگ يد آيا جناب شما متوجه شده ا

به وطن فروشان پرچمی داده مھم متذکر شده ايد که بيشتر از سيزده چوکی ديگر حزبی با آنھا نداشت، اما از جانب 

آرشيف پورتال مضامين متعددی به ارتباط سيد مخدوم رھين به نشر سپرده و ارتباطات او را با دستگاه .  شده است

دانيد که چطور يک فرد عادی بدون  شما خوب می.  بيان داشته استھای جاسوسی امريکا و ايران به تفصيل 

تواند در پست ھای حساسی به حيث وزير و سفير در يک نظام  وابستگی به سازمان ھای استخباراتی بيگانه می

اعضای حزب توده روابط که در ايران مصروف تحصيل بود، با  مستعمراتی  ايفای وظيفه نمايد؟  آقای رھين حينی
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بعد از افشاء شدن .  کرد  میزيعتنگاتنگ داشت و حتا شب نامه ھای حزب توده را طور مخفی  ميان محصالن تو

وفاداداری اش به ايران ھنور ھم پا .  دردام ساواک افتاد و بعد از تعھد ھمکاری از زندان ساواک رھا گرديد

درزمان .  از دست نشاندگان شوروی بود) خلق و پرچم( حزب خلق دانيد که حزب توده مانند شما می.  برجاست

تجاوز شوروی به افغانستان يک تعداد از اعضای حزب توده به افغانستان آمده و در خاد گماشته شدند که وظايف 

  .شان زجر و شکنجۀ افغان ھا بود

 من برای خود حق مداخله را در . ناگفته نبايد گذاشت که آقای رھين با پرچمی ھا ھم رسمی ازدواج کرده است

مسايل شخصی آقای رھين نمی دھم الکن برای معلومات شما بايد خاطر نشان سازم که ھمسر آقای رھين عضويت 

روی ھمين دليل نزديکی آقای رھين با .  پرچم را داشت که شايد ھمين حاال ھم عضويت آن حزب را حفظ کرده باشد

آقای رھين  با .  ی ھا در وزارت اطالعات و فرھنگ ايفای وظيفه می نمايندجناح پرچم است که  تعدادی از پرچم

از يکسو با شاه در روم در تماس نزديک بود اما از جانب ديگر شاه را .  چندين چھره وارد ميدان سياست شده است

از يکطرف به .  دادند  دشنام می،نام مستعار در جريدۀ اميد که خودش و باجه اش قويم کوشان صاحب آن بودنده ب

او کسی نيست که يک کرکتر .  شد رفت و از طرف ديگر با مجددی و نقيب ھم کاسه می پايبوسی  شورای نظار می

از يکسو وزير کرزی است و به او اظھار وفاداری می کند و از .  واحد و ثابت داشته باشد و به ھر سو می لولد

.  وده و عليه تماميت ارضی افغانستان توطئه چينی می نمايدسوی ديگر با جناح شورای نظار  در تماس نزديک ب

  .دانند که ايران در نصب وی به حيث وزير اطالعات و فرھنگ نقش مھمی داشته است اين را ھمه می

  .در شناخت با افرادی از قماش رھين بايد محتاط بود

  

  

  

   

  

  

  

   

 

 


