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  ١٣٨٨هلمند، حمل                                      اکبربارکزی 
  

  چند تذکرمختصر به انجنيرياسين فوالدی ورفقايش
 

 "ب درافغانستان.ج.ک"قبل ازهمه ميخواهم ازهموطن گرانقدری بنام داکترحميد سيماب که زحمت ترجمه کتاب  
وترجمه واقعأ عالی ارايه شده توسط داکترسيماب کار ارزشمند . را بخود رواداشته اند، ابراز سپاس وامتنان کنم

برای تدوين تاريخ سياسی نيمه دوم قرن بيستم افغانستان وپرده برداشتن از اسرار افشا نشده ی حزب دموکراتيک 
  . خلق افغانستان حايز اهميت زياد ميباشد

 
 وحزب سياسی مربوطه خويش البته آنانيکه افشای اين واقعيتها را بحيث بی آبرويی تاريخی برای شخص خويش

ميدانند، انتشارترجمه کتاب واسيلی متروخين را چون خنجری درقلب خويش تجربه ميکنند وبرای بی اعتبارنشان 
البته اصل . بعبارۀ ديگر ميکوشند آفتاب را بدو انگشت بپوشانند. دادن محتوی کتاب به کوشش بی ثمر دست ميزنند

نيز حق ابراز نظر ميدهد، بدين شرط که حين ابراز نظرقلم وزبان خود را با آزادی بيان حتی به اين نوع اشخاص 
آقايی که خود را انجنيرياسين فوالدی معرفی نموده ضمن ظاهر شدن در . بگفتۀ مردم ما با مرداری آلوده نسازند

ت ذيل را درين رابطه تذکر نکا. موقف وکيل مدافع شيطان مرتکب آلوده سازی قلم ضعيف  خويش نيز شده است
  :ضروری ميدانم

خطاب کلمه مجهول الهويه به مترجم در نخستين سطورتبصره آقای فوالدی بحدی عجيب وغير منطقی  -
بدين معنی که ياسين . واحساساتی است که  هويت نويسنده اش را بطور غيرمسقيم ولی مشهود افشا ميکند

 ازهم دوسيه های آنانی است که هويت با اين روش خويش بيان ميدارد که" بنيادی"يا "  فوالدی"خان 
در غير آن موردی برای عصبانيت .  ب کشيده وبرون داده استِ.ج.اصلی شان را متروخين ازآرشيف ک

چرا بايد مترجم حتمأ آدم مشهوری باشد؟  کيفيت ترجمه مهم است يا شهرت مترجم؟  . وجود نداشت
الی وجنايتکارتحت رهبری حزب دموکراتيک داکترسيماب آدم دارای شهرت نيک است زيرابا رژيم پوش

خلق هيچ نوع همکاری نداشته است، درجنايات احزاب پاکستانی وايرانی در سالهای نودشريک نيست وبا 
شايد شما به همين دليل وی را نميشناسيد چون شما دنيا را به . استبداد طالبی سروکاری نداشته است

ب در .ج.ش کوچکی ازگند بيان ناپذير آنرا آرشيف ککوچکی حزب وقت تير شده ای ميبينيد که بخ
مطرح " فوالدی"سوالی که درينجا به آقای . البالی يادداشتهای متروخين بوضاحت برون داده است

!" شريف ترين فرزندان وطن؟"ميکنيم اينست که تا حال چند تن از اعضای حزب شما که شما آنها را 
کرده اند؟ خودشما کدام خدمت فرهنگی ويا علمی را با استفاده از ميدانيد قلم برداشته وکتابی را ترجمه 

وقت بی پايان زندگی کنونی تان که توسط سوسيال تمويل ميشود انجام داده ايد؟ قلم برداشتن وتوهين 
 . نمودن آنانی که مصدر خدمتی ميشوند کار شمرده نميشود بلکه خرابکاری است

 صفحه اسنادتوسط متروخين صحبت ميکند موضوع ٢٥٠٠٠دن وقتی شما از کشيده ش"!  فوالدی"آقای  -
کتاب " قهرمانهای"مردم ما دردوران حاکميت . نخيرآقای فوالدی. را خنده آور وغير قابل قبول ميخواند

متروخين واشغال کشور ما توسط روسها فيلمهای جاسوسی وضد جاسوسی روسی را زياد ديده اند 
 عکاسی ميکروفيلم آشنا بودند وميتوانستند محتوی ده ها هزار با صنعت. ب.ج.وميدانند که اعضای ک

يقين دارم . صفحه کاغذ را با استفاده ازتخنيکهای جديد مثأل سکان وغيره دريک جسم کوچک جا دهند
، اين مطالب را خوب ميدانيد ولی شما نيز با آشنايی که ماشا اهللا با اصطالحات مسلک متروخين داريد

ولی آقای .  ميخواهيد با خاک زدن به چشم مردم حقايق سرسخت مندرجه در کتاب متروخين را بپوشانيد
اينکه تره کی، امين، کارمل، نجيب اهللا، عبدالوکيل، کشتمند، نوراحمد نور . زحمت بيجا نکشيد" فوالدی"

آنها بروی عملکرد ايشان .  ضرورت به توضيح نداردبودند برای مردم ما. ب.ج.وسايرين جواسيس ک
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حکم تاريخ نيز قبأل صادر شده وحزب دموکراتيک خلق را به حيث حزبی که با . قضاوت خود را داشتند
پول سفارت شوروی سابق وتوسط عمال اين سفارت ايجاد شده بودشناسايی شده وبرای ابدازصحنه 

روخين به اين قضاوت صحه گذاشته  وجزييات روابط را کتاب مت. سياست فعال خارج ساخته شده است
 . همين است ارزش کتاب متروخين وترجمه دقيق آن توسط داکتر سيماب. توضيح می کند

شما . تقاضای ارايه اسناد معتبربرای اثبات آنچه در يادداشتهای متروخين درج گرديده منطقی نيست -
برايتان نشان داده شود تا شما بپذيرند که ب .ج.ميخواهيد اول کارت عضويت ببرک کارمل در ک

ب در دول روبه انکشاف با کارت عضويت کار .ج.اگرک. ب بوده است.ج.موصوف واقعأ عضو ک
ميکرد، درحلقات سياسی واردوی هيچ کشورعضوگيری کرده نميتوانست وهيچ کودتايی را درين 

انی بعد از ترک آی اس آی کتاب وقتی دگروال يوسف پاکست. کشورها به پيروزی رسانيده نميتوانست
افشاگرانه خويش در موردرهبران تنظيمهای مستقر در پاکستان را نوشت، امضأ وکارت عضويت 
هيچيک از رهبران را در کتاب خود درج نکرده بود ولی مردم ما محتويات کتاب ويرا که همچون کتاب 

عين موضوع در مورد کتاب . ستقبال کردندمتروخين تاييد کننده واقعيتهای تلخ بود، بجيث تأييد حقيقت ا
 . متروخين نيزصدق ميکند

چنانکه شعارهای دروغين حزب دموکراتيک خلق را نپذيرفتند وچند . مردم ما هيچگاه خوشباور نبوده اند -
زمانيکه وحشت وبربريت، وابستگی وبيگانه . ماه منتظر ماندند تا ببينند اين حزب در عمل چه ميکند

را ديدند بر سينه حزبی ها مشت " خدمت به مردم"گی های چوکی پرستانه اين مدعيان پرستی وخانه جن
بايد اين حقيقت " فوالدی"آقای .  رد زدند وتا آنطرف آموآنها و پشتيبانان بين المللی شان را تعقيب کردند

ددمنشی، . ندرا نيزبدانند که مردم ماآنچه را که در عمل ديده اند ميپذيرند وهيچگاه فراموش هم نميکن
شما هر قدرآن رهبران . جاسوسی ونوکرمنشی رهبران حزب دموکراتيک خلق را نيز فراموش نکرده اند

بناميد، تصويری را که واقعيت آن رهبران در ذهن مردم ما حک کرده " شريف ترين فرزندان خلق"را 
شايد . خ حزب تان صرف کنيدبهتر آنست که وقت تان را به بررسی نقادانه تاري. است مسخ کرده نميتوانيد

  .  اينکار گناهان تان را تا حدی جبران کند

  

 


