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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  کبير توخی

  ٢٠١۵ جنوری ١۵
   

   ،KGBنورالحق علومی عضو اصلی 

  ،CIAيا خادم 

  ؟! يا ھر دو 

  
که بافت ھای پيچيدۀ قضايا  و رگه  (عيمیعزيز ن نوشته ای از انديشمند مبارز و رفيق گرانقدر ، جنوری١٣به تاريخ 

از کوزه «تحت  عنوان ) ھای ناپيدای رخداد ھای غامض سياسی را با دقت و موشکافی کم نظيری به بررسی می گير

و شجاع  از بازنويسی تمام جمالت افشاء گر اين نويسندۀ متبحر. در ھمين پورتال  نشر شد  » ھمان تراود که در اوست

) يقيناً (ئيد اين شکسته  قلم بوده  ؛ بلکه أتنھا مورد ته رف شده فقط به ھمين بخش پايانی نوشتۀ وی که  ندر اين جا منص

  :ن مبارز برصحت آن صحه  خواھند گذاشت ؛ بسنده می نمايم ھاتمام ميھن دوستان و آزاديخوا

قبلی نيست  و نمی تواند باشد ، زيرا  به روشنی ديده می شود  که اين کابينه ھم چيزی بيشتر از کابينۀ  جواسيس ... « 

در يک کشور اشغال شده  و منقاد  استعمار ، فقط افرادی برگزيده می شوند  که نوکر استعمار و حافظ منافع آن  باشند 

  »در واقع از کوزه ھمان تراود که در اوست . 

  :رقم زنم ) در پيوند با آن( تا سطری چند انگيزه ای شدمطالعۀ اين نوشته 

ر ميھن پرست  و ھر خوانندۀ ضد اشغال کشور توسط امپرياليزم جنايتگستر امريکا که  خواھان معلومات در مورد ھ

 اين  دو خاين به مردم افغانستان و جاسوس بلند مقام سوسيال -بيوگرافی نورالحق علومی پرچمی و کريمی خلقی 

راجعه نموده  نوشته ھای پرچمی و خلقی ھای ميھن ،  به ماشين عظيم معلوماتی گوگل م(*)امپرياليزم شوروی باشد

نوشتۀ  قلم به دستانی را که در رابطه با جنايات و کشتار مردم  توسط  خلق و پرچم و  فروش در ستايش از اين دو، و

  . خاد  می نويسند ؛ مطالعه نمايند 
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ا اصالً ھيچ چيزی در مورد عضويت عجالتاً  به جنرال علومی  پرداخته  عالوه می نمايم  که پرچمی ھا  کمتر و ي

  .نمی نويسند ) »حزب دموکراتيک خلق«(جنرال  نورالحق علومی در باند 

ه ھای نه چندان دوری نظر گذرا به گذشت) جنرال علومی(ی ئجا دارد که  برای شناخت بيشتر از اين آدم کش حرفه 

  :ندازم بي

جريان  «بعد ھا از ميان امواج توفنده و پرخروششماری از جوانان شجاع و ضد طبقۀ حاکمه و استعمار که 

دين محمد «مانند [ سر بلند کردند و نقشی از خود به جا گذاشتند ؛ ) شعلۀ جاويد(» اتيک نوين افغانستاندموکر

« ؛ ) »مامد « معروف به (» موسی جان « ،» شاھپور قريشی « ، » لطيف محمودی « ، » بشير بھمن« ، » محمودی

از جملۀ شاگردان دھۀ سی و اوايل دھۀ چھل ليسۀ عالی حبيبيه ]  و ديگر آتش نفسان » اين قلم«، »شريف محمودی 

( » توريالی«و » محمود بريالی«تعدادی از وابستگان طبقۀ حاکمه  نيز در آن مکتب درس می خواندند ؛ مثل . بودند 

( » نورالحق علومی«، » اسحاق توخی«، ) لبرادر ثريا پرليکا خواھر زادۀ کارم( » وکيل«، ) برادران ببرک کارمل

( » عبدهللا  «  )» بچۀ سامان برق فروش« مشھور به ( » يحيی« ، ) ی رفت ځکه از صنف نھم و يا دھم به حربی شون

و » غالم غوت صادقی « ، ) »چھار چتۀ کابل«و » بوريا فروشی« باشندۀ تقاطع » عبدهللا قد دراز « معروف به 

الم جيالنی خان و کيل التجار افغانی مقيم ھند که زنده ياد غبار ھم از ارتباطش با سلطنت در جلد پسران غ( برادرش 

 - بعد ھا مستنطق ( » قيوم « ياد نموده و شمارديگر در مکتب حبيبيه بودند ؛ ھمچنان » افغانستان در مسير تاريخ « دوم 

.  ديده می شد  ھم در جمع اينھا)  خـــادجالدنجيب داکتر (  نجيب هللا ، )  و شکنجه گر در خاد صدارت-بازپرس 

 وابسته به طبقۀ حاکم آن زمان  ھای خود را که» ھم مکتبی« و» ھم صنفی« ف چپ انقالبی ياد شده متعلمين ھوادار طي

ھواداران طيف چپ انقالبی بعد از فراغت از ليسۀ . بودند و از ببرک کارمل دفاع می کردند ؛ به درستی می شناختند 

ن مکاتب دست به تظاھرات می ا و متعلمن پوھنتون نھاد ھای سياسی عرض وجود نمودند ومحصال حبيبيه زمانی که

، نورالحق ) مشھور به بچۀ سامان برق فروش ( » يحيی« ، » قيوم صافی«يعنی :   که اينھا  زدند ؛ آن ھا می فھميدند

شاه » ضبط احواالت « در زمانی که متعلم ليسۀ عالی حبيبيه بودند ، برای ... و)  خــــاد جالدنجيب ( علومی ،  نجيب 

  .  کردند کار می

حزب متحد « ی که مرتکب قتل ھای بی شماری شده است و در رأس به اصطالح ئجنرال علومی اين جنايتکار حرفه 

به امريکا فرستاده شده  در آن کشور » تحصيل « گويا غرض   KGBھم قرار دارد ، در مدتی که  از جانب  » ملی 

 ؟ اين نابکار و مزدور به دستور روسھا  قالدۀ اطالعاتی چه چيز را آموخت ؟ چه زد و بند ھای با وی صورت گرفت

  را به دور گردنش بست و يا مطابق منافع آتی اش سر اطاعت به دربار خدای جديدش خم کرد ؟  علتCIAسازمان 

آينده محک خواھد زد ) که به دستور سفارت امريکا در کابل صورت گرفته ( تقررش را در اين پست بسيار مھم امنيتی 

.  

 ١٩۶٩ -١٩۶٧( ی زمانی که در شوروی غرض تحصيالت عالی نظامی فرستاده شد ئ اين خاين ملی و آدمکش حرفه 

کدام مضامين اطالعاتی و جاسوسی شامل پروژۀ  آموزشی وی بود ؟ ) ١٣۴٨ - ١٣۴۶مطابق سال ھای خورشيدی 

تمام گذشته از آن که جمھوری وی بود ؛  گارد جمھوری داوود خان در داخل ارگ رياست قومندان دافع ھوایزمانی که 

که اکثراً در زمان ظاھر شاه  سفير و (رفت و آمد ھای وزيران کابينه و تمام افرادی دور و نزديک به خانواده اش را  

و ديد و واديد ھای رئيس جمھور با کسانی )  طور اخص بودنده کارمند  سفارت ھای افغانستان درکشور ھای غربی ب

؛ القات با داوود خان بودند را تحت نظر داشت و راپور آن را به سفارت شوروی در کابل تحويل می دادکه خواھان م

در جريان کوتای ثور با تخريب سالح ھای دافع ھوای ارگ جمھوری در واقع يکی از قاتالن داوود و اعضای خانواده 

  .ستان بوداش و يکی از عامالن جبارانۀ نوکران روس با پيامد ھای آن در افغان
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والی «در تمام دوران حاکميت اشغالگران روسی، اين خاين به افغانستان و قاتل مردم آن، با اجرای وظيفه به حيث 

از ھيچ کوششی جھت تحکيم پايه ھای استعمار روس دريغ نورزيده، خون فرزندان اين وطن را در تمام واليت » قندھار

  .جاری ساخت

خادی اش به منافع » ھمرزمان « زدانۀ شوروی به حزبش ، به رفيق ھايش ، به زمانی که داکتر نجيب جاسوس نا

که  ( پشت کرد و می خواست ھرچه زودتر و بی سر و صدا تر  با گنج دست داشته اش ) سوسيال امپرياليزم ( بادارش 

 فرار نمايد و اسرار )بخوان به زير بال عقاب سياه امريکا ( به غرب ) بخش آن را خانمش به ھند انتقال داده بود 

جاسوسی روسھا در منطقه و در افغانستان ، ھمچنان اسمای کارمندان خاد خارجی و داخلی را  به امپرياليزم در خارج 

از لحاظ نظامی (  نمود ؟ أاز کشور بسپارد ؛ ھمين جنرال نورالحق علومی  چه نقشی را درممانعت از فرار وی ايف

شورای « با » اردوی داکترنجيب « در زد و بند ھای جنرال ھای) .  فرارش گردد رشيد دوستم دستور گرفت تا مانع

   وظايفی را که روسھا به وی سپرده بودند چه بود ؟- اين کانون جواسيس شوروی - » نظار

اشرف «، در کابينۀ دولت ... در ھر صورت حضور اين نابکار چند بعدی و ساير اجنت ھای روسی  ، مانند عبدهللا و

وجه اجازه نمی دھد که  به ھيچ) امپرياليزم روسيۀ فدراتيف ( نمايانگر اين است  که امپرياليزم رقيب » واسيسالج

) تناول( حاضر و آماده  به روی دسترخوان خونين  افغانستان  را به تنھائی نوش جان ۀامپرياليزم امريکا  تمام  اغذي

  . نمايد 

  . ما در تکان ھای بعدی پاسخ اين پرسش ھا را خواھد داد تاريخ بی رحم و بی حوصلۀ کشور اشغال شدۀ

  !پايدار باد ھوشياری  خلق ھای آزاديخواه ، دلير و مبارز افغانستان                         

---------------------------------------  

چه آنھا نيزدست شان به . ی کابينه مورد تأئيد اين قلم اند تمرکز روی افشای اين دو خاين و جاسوس بدان معنا نيست که گويا بقيه اعضا- (*)

  .خيانت و جنايت و وابستگی سياسی و اطالعاتی به امپرياليزم و ارتجاع آلوده بوده، در زمانش بدانھا نيز خواھم پرداخت

 .ت. ک

  


