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   در افغانستان»کی جی بی زادگان« و »کی جی بی«
   فوالدیانجنير ياسينای بنام » معلوم الهويه«درجواب 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  درگـان جــز فحــش کـم دارد اثـرـدر مــزاج ب
  زخم سگ را بی لعاب سگ چسان مرحم کنم؟

  
کی جی بی در « ترجمه های اينجانب از رسالۀ زنجيرۀ بهم پيوستۀ خوانندگان عالقمند از مدتی بدينسو

 کی جی بی، دستگاه جهنمی جاسوسی اتحاد شوروی سابق  سال ديريننوشتۀ واسيلی ميتروخين کارمند» افغانستان
که برای اولين بار پيگيری و مطالعه کرده اند » گفتمان«و » افغان جرمن آنالين«روی سايت های انترنتی  را
حزب دموکراتيک خلق «از آرشيف کی جی بی درارتباط ايجنت بودن اراکين و سربرآوردگان را نادی اس

خوانندگان . اين جاسوسان برمال ساخته استسياسی  با شمه هايی از ننگ نامۀ زندگی.) ا.خ.د.ح(» افغانستان
» سنگک«، يکتن از فوالدی ياسين انجنيراخيرًا آقای . هريک برابر فهم و طينت خود از آن برداشت هايی نموده اند

بر ترجمه های » مکثی«قلم برداشته و خود » خادی«و » اگسايی«طينت و فطرت با ابر رب. ا.خ.د.شده های ح
  .  اينجانب را نوازش و مورد تفقد قرار داده است» خادی«و » اگسايی«اينجانب نموده و به شيوۀ معروف 

ادا   کاربايسته يی بود چون از يکطرف حق آقای فوالدی» آنالينافغان جرمن«نشر مقالۀ آقای فوالدی توسط 
سابقۀ شانرا به » تاواريش«بازتاب فطری خود و همکيشان خود در برابر افشاگری های  که زحمت کشيده شد

 آرای پرهيز از سانسوِرخجستۀ با نشان دادن اخالق  افغان جرمن آنالينپورتال  و ازطرف ديگرنمايش گذاشت 
ارائه داد، چيزی که آقای فوالدی و تاواريش های کی جی بی را زنده يی از رسالت ژورناليستيک ارونۀ  نممخالف

جرأت و و چه پس از آن هرگز  شاندر روزگار دولت و دولتمداری چه ش اخلقی و پرچمی هم سلک و رفقای 
  .نمی توانستند و نمی توانند داشته باشند آنرا شهامت

ۀ آقای فوالدی مؤجد احساس دوگانۀ رضائيت خاطر ازيکسو و بار دل از سوی دگر نشر مقالو اما برای من، 
برايم نشانۀ همچو آقای فوالدی  باختۀ خلقی و پرچمی شرفقولۀ دژخيمان کوردل و رضائيت خاطر ازآنکه . شد

اش خود را آنست که زحمت من در ترجمۀ رسالۀ مذکور و قرار دادن آن در اختيار هموطنان و نسل های آينده پاد
ظفرنمون و شکوهمند برگشت ناپذير انقالب « حتی تاکنون که محصول يافته و تير به هدفش نشسته است زيرا اينان

 را و آزرمهنوز هم معنی شرم  رسانده است سياهميهن و هم ميهنان ما را بدين روز و روزگارشان » هفت ثور
قرار گرفتم، چون اگر با تعرض هايی که » بدتر«و » بد«تخاب  و بار دل از آنکه بين ان،اين از يکسو. نددرنيافته ا

به سطح خودشان برای ادای حق شان پاسخ درخور دهم بايد آقای فوالدی برشخص اينجانب ارزانی فرمودند 
فرودآيم که نصيب هيچ انسان شريفی مباد، و اگر دم فروبندم و پاسخ ندهم فرومايگان سنگک شدۀ خلقی و پرچمی 
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 همهچنين ننگ و مذلت از خواهند کرد که باز هم تعبير ر الجواب بودن و ياهم جبن و ترس اينجانب آنرا دال ب
نياز به ياد . گزير از پاسخ دهی می بينماخود را ن، »بدتر«در برابر » بد«بنابران با انتخاب . باددور  شريف انانسان
 درگير شدن  و پرچمی رضائيت خاطربه سنگک شده های خلقی هرگز ، که چون همه چيز آشکار استستآوري
که به ننگ نامۀ را  زنجيره يی درين مورد يا سائر مواردی گفت و شنيدو خصمانه ديالوگ دايرۀ بی فرجام در 

مستند از رسوا سازی ارتباط می گيرد نخواهم داد تا آنها بدينوسيله وقت و حوصله و نيرويم را . ا.خ.د.زندگی ح
چه در حال و چه در  ، اين اولين و آخرين پاسخم،بنابرين.  به تحليل برند–وان است  تاحدی که در ت–وطنفروشان 

مانند خودم بخاطر تندی و گزندگی بيان » مجهول الهويه« ازخوانندگان گرامی .جفيدن ها خواهد بودبه چنين  ،آينده
حزبی » سنگک شدۀ«ی و آزرم نشناسی اعضا شرمی وقتی انسان با بی چون ،اين پاسخ از پيش پوزش می خواهم

 و همچون قحبه های ملتی را به گودال تباهی و بدبختی پرتاب کرد ولی هنوزبخود نمی گيرندمقابل می شود که 
    .بيانی جز اين را بکار بردشيوۀ  نمی توان ،را بباد ناسزا می گيرنده آنانشدديگران  گيرگريبان داماد هزار

   :ن می فرماينددای مقال شافوالدی در ابتياسين آقای   
وی که واقعٌا در فحش . برگرداننده شخص مجهول الهويه ای که خودرا حميد سيماب معرفی ميکند ، می باشد«

گويی و ياوه سرايی دکتورا دارد ، در مقدمهء اين برگردان ، که پر از دشنام و ناسزا در سطح اوباش کوچه ها 
  » ... بزرگی نصيب گرديده است ، سعی نموده است طوری وانمود کند که موفقيت 

آری، من مجهول . »!ما مالمت«بودن بايد با گردن پت اذعان کرد که » مجهول الهويه«آقای فوالدی، درقسمت 
ن انسان اين وطن که حزب دموکراتيک خلق افغانستان راهی پوليگون ها و گورهای دسته االهويه هستم مانند هزار

د هزاران انسان شريفی که حزب دموکراتيک خلق افغانستان در اتاق های من مجهول الهويه هستم مانن. جمعی کرد
 اگسا و خاد، در زيرخانه های وزارت داخله و خاد شش درک و خاد داراالمان، خاد ه گاه هایتحقيق و شکنج

و زبونی جاکشی نرقصيدن  »هفت ثور«زير دهل بجرم شرافتمند بودن، صدارت و خاد واليات و ولسوالی ها 
  و فرزند شکنجه های شما جان خود را، زندگی خود را، عزيز خود را، پدر و برادر، در زير را نپذيرفتنروسها

من مجهول الهويه هستم مانند هزاران هزار مرد و زن و کودکی که در روستا های سوختۀ . خود را از دست دادند
 شدند و سوختند و زير خرابه تکه تکه افغانستان زير بمباران روسها و اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان

 من مجهول الهويه هستم مانند هزاران انسانی که حزب دموکراتيک خلق .مدفون گشتندهای خانه های خود 
 من مجهول الهويه هستم مانند مليون .افغانستان زنده در گورهای دسته جمعی انداخت و باالی شان بلدوزر گشتاند

 دموکراتيک خلق افغانستان حزب کارنامۀ شوم پی آمدهای  از  ناگزيرابوس فرارها هموطن شريفی که با قبول ک
ويه هستم چون ه آقای فوالدی، من واقعًا مجهول ال آری،.گرديدنددربدر دريوزه گر و  و آوارهدر دياران بيگانه 

و در . ن هستمقطرۀ ناچيزی در رودبار خروشندۀ قربانيان جنايات شما و رفقای حزبی حزب دموکراتيک خلق تا
تان، بنياد گذار » نابغۀ شرق«هستيد، همانگونه که » معلوم الهويه« ها، شما واقعًا »مجهول الهويه«برابر ما همه 

گونه  معلوم الهويه است، همان»شاگرد وفادارش«ه گونه کتان معلوم الهويه است، همان» تره کانوف«حزب تان، 
 قصاب اگسا و داکتر نجيب قصابه اسداهللا سروری گونه کست، همانببرک کارمل ميل سوارتان معلوم الهويه اه ک

    .»!ما مالمت«آقای فوالدی، در مجهول الهويه بودن، . هستندخادتان معلوم الهويه 

به شهادت شما ! شکسته نفسی می کنيد، آقای فوالدی: ياوه سرايیفحاشی و واما در قسمت دکتورا داشتن در 
مکتب وطنفروشی و روس پرستی و سنگک شدۀ استاد هستيد چون شاگرد ممتاز   ناشريفوندرين فننوشتۀ تان 

هر فرياد درد و دادخواهی نثارتان که » مجهول الهويه ها«نفرين همه . حزب دموکراتيک خلق افغانستان هستيد
   .می پنداريد» ياوه«قربانيان جنايات حزب تان و هر افشاگری کارنامۀ سياه تانرا 

روسپی های حرفوی هم به همه زنان شريف دشنام روسپی (ز وطنفروش خواندن اينجانب آقای فوالدی پس ا
وطنپرست بودن حزب دموکراتيک خلق مردمی و پس از خيال پردازی های افيونی در مورد و ) بودن می دهند

  :ادعا می کندچنين افغانستان 
داگانه و در مواردی که منافع مردم ايستاده گی يک عده از اعضای حزب در برابر شوروی ها در موضوعات ج«

اگر انسان های جاسوس صفتی چون واسيلی متروخين و . و کشور مطرح بود ، شاهد انکار ناپذير اين ادعا است 
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حميد سيماب آن را به خاطر فريب مردم طور ديگری تعبير می نمايند، نماينده گی از وجدان ناپاک خود شان 
  » .ميکند

که حمد و ثنايش در برابر ارباب و معبودشان . ا.خ.د.فوالدی از ايستادگی اعضای حياسين  آقای !جالب است
 ولی نفرموده اند که در کدام مقطع و حرف می زندبود . ا.خ.د.ُمهر جبين اعضای حورد زبان و بامگاه تا شامگاه 
تا  نسل مابيشترينۀ سی سياو حافظه ؟ آگاهی ايستادگی نموده اندچشم باال کرده و  در برابر ارباب درچه موردی

 وهر  برمی گردد۴٠زمان مبارزات انتخاباتی آقای کارمل و سائر معلوم الهويه های خلقی و پرچمی در سال های 
از . ميابينمی . ا.خ.د.کارنامۀ حم در هيچ جايی هيچ نشانه يی از چنين جرأت و شهامت در ليم و می پايچه می بين

آيا هرگز کسی از شما خلقی ها و پرچمی ها گاهی به . فرموديد» ح بودمواردی که منافع مردم و کشور مطر«
ميتر گاز صادراتی صفحات شمال در آنسوی که چرا، مثًال، ) يا از ارباب پرسيده ايد(مردم کشور توضيح کرده ايد 

 بافرض اينکه قرار داشتن ميتر فروش(مرز، در خاک اتحاد شوروی، قرار داشت و هرگز هيچ مقام افغانی 
   نه به آن دسترسی داشت و نه اجازۀ پرسش؟ ) فروشنده در خانۀ خريدار منطق يا توجيهی داشته باشد

 شرايطدرفشانی نموده  )ۀ شخصیتجربسابقه و و شايد هم از روی (فوالدی سپس با کارشناسی ياسين آقای 
   :جاسوس شدن را توضيح می کند

حتمٌا قرارداد تحريری عقد ميگردد ، که طی آن  ]رای جاسوسیب[ميان استخدام شونده و ارگان استخدام کننده «
. مکلفيت های هردو طرف ، چگونگی و اندازهء پرداخت های پولی ، شماره يا نام مستعار و غيره درج می باشد
  » هيچ جاسوس يا اجنت بدون امضای سند تحريری مبنی بر قبول شرايط و تأکيد بر وفاداری ، استخدام نه ميگردد

کی هنگام استخدام شان بحيث جاسوس توسط . ا.خ.د. سندی با امضای بزرگان و عالی مقامان حچنين آنجاييکهاز و
     : جی بی در دست نيست، بنابران نتيجه می گيرد که

ازين . برای بر کرسی نشاندن آنها هيچ نوع سندی ارا ئه نگرديده است  اينها همه حرف و حکايت است که…«
برای .  رد هر کسی ميتوان گفت و ازين حکايات خيالی در مورد هرکسی ميتوان بافت حرف های مفت در مو

اثبات ادعای بلند باالی اجنت ناميدن حتمٌا بايد سند معتبری از قبيل کاپی مقاوله ميان اجنت و دستگاه استخدام کننده، 
اجنت مبنی بر پذيرش شرايط استخدام و ابراز وفا داری ، يا در حد اقل کاپی يک کاپی سند تحريری اخذ شده از 

درينجا حتی يک سند ساخته گی هم در زمينه وجود . راپور استخباراتی تحريری با خط و امضای وی، ارا ئه شود 
  » )گرچه دستگاه های استخباراتی، امروز قادر به جعل همه چيز استند ( ندارد 

و بايد  (کسی کورتر از کسی نيست که نخواهد ببيند و کرتر از کسی نيست که نخواهد بشنودمی گويند هيچ
 چشم کور و گوش کر را شايد چاره يی باشد اما .) بی حيا تر از آنکه حيا نشناسد نيستیهيچ کس: اضافه کرد

 چون آقای د ساختخواهنچگونه سندی سنگک شده ها را مجاب که هيست اآشکار . وجدان کور چاره ناپذير است
شرمگاه خود را از پيش  »دستگاه های استخباراتی امروز قادر به جعل همه چيز هستند «باگفتن اينکهفوالدی 

ی از پيش ايمان برايد آقای فوالداگر  ، چه در حال و چه در آينده، هرگونه سندی هم از هرمنبعیوپوشانده است 
 اما برهان قاطع همانا .هست و خواهد بودغير روسی  استخباراتیآورده است که جعل کردۀ فالن و بهمان دستگاه 

شاگرد «ۀ حزب دموکراتيک خلق افغانستان که تشک ستم  هزارسيزدهمگر ليست . استو تاريخ عمل و تجربه 
 جعل کدام دستگاه استخباراتی »پاک کرد«گويا » نابغۀ شرق« خود استادا بروت های را بانآنخون های » وفادار
ر گورهای دسته جمعی اخيرًا کشف شدۀ قربانيان جنايات حزب دموکراتيک خلق افغانستان جعل کدام مگ؟ است

دولی اش از آنسوی مرز مگر ميل سواری آقای کارمل بر تانک روسی و آورده شدن دستگاه استخباراتی است؟ 
حزب دموکراتيک خلق » انقالب«ه اصطالح ب(» مرحلۀ نوين و تکاملی انقالب شکوهمند ثور«شمال  کشور بنام 

مقدرات کشور، از مقام آقای صالحيت ها و مگر قرار گرفتن همه  ؟است جعل کدام دستگاه استخباراتی )افغانستان
مگر شکنجه های  ؟استروسی جعل کدام دستگاه استخباراتی » مشاورين« دفتر، بدست کاتبکارمل گرفته تا 

ردستان خاديستش، انباشته شدن زندان ها و اعدام های شبانه اعمال شده توسط شخص آقای داکتر نجيب اهللا و زي
  ؟ استبدست آنان، جعل کدام دستگاه استخباراتی 

آنان ) ديده درايی: بخوان( و نخستين دفاع همه از يک گريبان سر می کشند وجدان مرده گانو شرفباختخائنين 
 .» ارائه شود... حتمٌا بايد سند معتبری  ...ت ادعابرای اثبا«: همانست که آقای فوالدی چنين رسا بيان می داردنيز 
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درکشوری که فزون بر هشتاد در صد آن بيسوادند، درکشوری که هيچگونه زيربنای استواراداری و حقوقی ندارد 
... کاپی مقاوله « درخواست حد اقل ،)و هست ( قدرت بودانودکامگان و اربابهای ختزويرو آنچه بود موم دست 

ترفند سياه کاری های ارباب قدرت بمثابۀ سند معتبر و گواهی بر  »... کاپی يک راپور ...يری کاپی سند تحر
 فرستادن عقب نخود سياه است، بخصوص آنکه وقتی اهمان و ،انو برگ برندۀ دغلی در بازی شياد» مرزا قلمانه«

، برهان الدين ربانی، عبدالرسول آقايان گلبدين حکمتيار .»جعلی خواهد بود« از پيش يقين است که شودهم دستياب 
بازمانده های  يونس قانونی، اسداهللا سروری،  حاجی محمد محقق،سياف، قسيم فهيم، رشيد دوستم، کريم خليلی،

 همه سپاسگزار شمايند، آقای فوالدی، که چنين  و سائر خائنين برادرکش و وطنفروش مانند شماعبدالعلی مزاری
خود فروختگی  يک ملت اثبات چشمديد و سرگذشت ايد چون باوجود شهادت تاريخ و آنها نيز دفاع کردهجنايات از 
از عرش خيانت و  برامده داسنا آنهم در حالی که –بر ارائۀ سند معتبر دانسته ايد جنايت را مشروط و منوط و 

تعجبی ندارد  !»نددستگاه های استخباراتی، امروز قادر به جعل همه چيز است«ن وچجنايت هم برايتان معتبر نيست 
از رهبران حزب (جالد خون آشامی چون اسداهللا سروری سرکه محاکم درماندۀ دولت کرزی تاکنون نتوانسته اند 

را ) »"ثورشکوهمند انقالب "مرحلۀ نوين و تکاملی «دموکراتيک خلق و معاون رئيس جمهور در » افتخارپر«
حزب » فرهيخته تر«جالد سر، و تعجبی نيز ندارد که ندمی گرد» سند معتبر« هنوز هم دنبال زيرامحکوم کنند 

ايش بصدا درآمد نخستين کاری که کرد امر ر پايان کار بسوقنا دموکراتيک خلق افغانستان، داکتر نجيب اهللا، وقتی
هيچ سندی از نامردمی جانيان خاديست بر نابودسازی کليه اسناد خاد، بخصوص رياست تحقيق آنرا، صادر کرد تا 

ی کنند که بدست خود از »د معتبراسنا«طلب ُغر زنند و بتوانند فوالدی ياسين سنگک شده هايی مانند آقای  و نماند
   .نده ابين برد

 – از هر قماش و کرباسی که باشند ی خيانت و جنايتآقای فوالدی و سنگک شده ها. ولی تاريخ بی رحم است
د که اسناد کوبنده تر از پارچه کاغذی که اميد خود را به توانند مطمئن باشن می –خلقی، پرچمی، جهادی، طالبی 

آرشيف  همانگونه که – زود يا ديروجود دارند و برآمده است تا کنون و کوبنده تر از آنچه نبود آن بسته اند 
 حقيقت نمی ميرد و هراندازه اهريمن .خواهند آمد بر– پس از دو دهه از اندرون کی جی بی برآمد ميتروخين
، همانگونه که ديديم گورها سخن گفتند کنند بازهم چشم می گشايد و آواز بلند می کندو انکار ن آنرا سرکوب کردارا

، دنند و در کابوس سهمگين آنروز بسر می برن يقينًا اينرا می دا و رفقايش آقای فوالدی.دادندو استخوان ها گواهی 
الگويی از پاک نفسی، راستکاری و وطن « بيخودانۀ همود تا تنبکار می برن انکار واقعيت از همين سبب افيو

 و خود  نجيب،تره کی، امين، کارمل، سروریامثال  بودِن» بهترين و صادق ترين فرزندان اين کشور«و » پرستی
از همين سبب هم است که در برابر هر آنچه اين . کيف و نشئۀ خاص بخشندآقای فوالدی و سائر همکيشانش را 

خود «در آيينۀ ضمير خود ديده ريشان سازد قوله سرمی دهند و پريشان سازندۀ خواب خود را خواب افيونی را پ
 و تباهی وطن سرچشمۀ سی سال بدبختیعامل و   واقعيِتانکاِر. می نامند» جاسوس« و »وطنفروش«، »فروخته

ش شانرا در برابر که در گام اول چشم و گومؤثر است کارا و مخدِر ی خلقی و پرچمی چنان برای سنگک شده ها
 تا هرگونه سند و گواه و دليل و می کشد) ندشاباگر داشته (واقعيت عينی کور و کر می سازد و سپس وجدان شانرا 

وجدان مرده را درمانی . باشد »تبليغات به خاطر تحت تأثير قرار دادن اذهان عامه«و » جعلی«برهانی برايشان 
   . مبادبيدارین را آقای فوالدی و همکيشان، کابوس تا. نيست

 افغانستان بخاطر بی شرمی لقشرف باختگانی چون آقای فوالدی و سائر سنگک شده های حزب دموکراتيک خ
شايستۀ نفرين ابدی مردم و رهبران جاسوس آن حزب شان  و وطنفروشی های  جنايت ها،شان در انکار خيانت ها

 –به همين سبب است که بايد فراتر از آنها ديد و .  گله داشتبخاطر آنچه هستند از آنهانبايد و ...  و تاريخ هستند
ديدی، زشتی مطلق گرايی حکم می  چنين با . حساب عده يی را از حساب اينان جدا کرد– گرچه سخت دشوار است

 حزب دموکراتيک خلق پيشين، ننگ زدۀنگارنده باور دارم که در صفوف . »بد مطلق نباشد در جهان« که کند
عناصر و افرادی وجود دارند که  ،گذارندخود را می نام امروز انجمن های شغاالن نچه آسين و هرحزب وطن پ

جفای روسياهی و از  ، از بزه آن منزهو باورمند بر خيانت و جنايت رهبران خود آگاه ،رمق داردوجدان شان هنوز 
  افغانستان سر افگنده ویدبرباآغازگران و جاسوسان، وطنفروشان، روس پرستان خود در ايستادن در صف 

با نيات نيک مفروش شايد  و مردم خود را در آن افگندند پيمودندراهی که چنين اشخاص بطرف دوزخ . شرمسارند
، مردم و تاريخ کشور نقش بسته است بدل چنين عناصرجمعی و کارنامۀ هويت از که درد و داغهايی باوجود . بود
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 ونمی توان اسير درد و داغ گذشته باقی ماند نوشتم، » جی بی در افغانستانکی «همانگونه که در پيشگفتار ترجمۀ 
ولی  ،گزينۀ تيغ کين در نيام کردن را سنجيدچنين امری ناگزير بايد برای . بايد به آينده ديد و بطرف آينده ره گشود

ن و خواهران و فرزندان ما ارواح پدران ما، مادران ما، برادرااينکه ممکن باشد و برای چنين تمکينی برای اينکه 
به ما را سرکشيدند  و نامرادی و بربادیشرنگ مرگ  –مستقيم يا غير مستقيم  –که بدست خلقی ها و پرچمی ها 

از خلقی ها و کمترين انتظاری که  ، ببخشند های اينانبروی شير آدم خوردهبازماندن دروازۀ بخشايش  خاطر
از لبهايشان در » !اببخش« شان و شنيدن واژۀ دن عرق شرم برجبينمی توان داشت دينمرده   وجدانیپرچمی ها

ديده هرزه گی و نيست و ياسين فوالدی ها ه چنين وقتی می بينيم کاست که جاز همين . آستان تاريخ و مردم است
شتی، پدرکشتی و تيغ کين کا«. می گرددننگ ديگر آويزۀ خاموشی و شکيبايی درايی را به آسمان هفتم رسانده اند، 

    .»پدر کشته را کی بود آشتی

در برابر شنايع و فجايع احزاب و تنظيم های شکی نيست که از برخی جهات کارنامۀ خلقی ها و پرچمی ها 
 درينجا ما را با آن اوقيانوس لجن ئم جداست وحساب آن وحوش و بها. اسالمی جهادی و طالبی رنگ می بازد

الگويی از پاک نفسی، راستکاری و وطن «او را ه دعا بردن کفن کش قديم  گفتنيست اينست ک آنچهکاری نيست، اما
از بار نفرينش نمی کاهد  و در حساب نمی آرد» وطنبهترين و صادق ترين فرزندان «نمی سازد، از » پرستی

کفن کش برای نه تنها  تاريخیروسياهی بزرگترين .  همو گذاشتاهريمن کرداریبلکه برآن می افزايد چون رسم 
 زالل نامردمی کردند ودرينست که بنام واالترين آرمان های بشريت ارباب و معبود شان برای بلکه و شرکأ قديم 
  . به شرنگ نوميدی مبدل ساختنددر کام خلق های مليونی را ی انسانی به انديشه های واالو اميد باور 

، ويسی را ترزبان ذهن ناپاک نمی ساختاگر بويی ازين واقعيت ها برده بود چنين هرزه نآقای ياسين فوالدی 
  اما
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