
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١۵ اگست ٠٨
  

  !سخنی در مورد جالد مردم داکتر نجيب که در پی تبرئۀ  وی اند 
  

عوامل  ؛  صورت گرفت) پوشش طالبزير(روسيه  اطالعات ھائی مربوط به خلقی که به دست، بعد از قتل نجيب 

خواست که  پاکستان می « گويا  در ميان مردم پخش کردند کهخصوص خادی با نجوا و سرگوشیه  افغانی، بروسی

 اءو اين سند را امض  به جان خريد رامرگ و شکنجه مگر نجيب ؛ امضاء کند  را باالی نجيب»خط ديورند«سند ننگين 

   .»نکرد 

که اين قلم بار نخست در نوشته ھايش به اين موضوع (د  قتل نجيب  توسط عوامل روسی را  با اين قصه  خواستن

  .خنثی نمايند ) پرداخت

ن قصۀ  ساخته شده توسط کانون ھای قصه سازی به نفع روس ھا و تبرئۀ جنايتکاران و از سالھای سال بدينسو اي

، د و امثالش برداشت منطقی داشتند مردمی که از اين جالجالدان  وابسته به شوروی در گذشته و روسيۀ کنونی در ميان

  . ه بود نداشت و دورغ بودنش به ھمگان معلوم شدارزش و اھميتی  ھيچ

که ايرانی ھا گردانندگی و گويندگی آن را به عھده دارند، فلم مستندی را » من و تو « لويزيونی به نام تدر اين اواخر 

نشان می داد که  " بانک مرکزی"ومحل نگھداری آن را در زير زمينی ھای  » هطال تپ«پخش کرد که در آن گنجينۀ 

 کليد می باشد و ھمين امروز و يا روز گذشته در ھمين صفحۀ فيسبوک ھم ٧صندوق بزرگ آھنی يا پوالدی آن دارای 

که راز  ن به خاطر اين به نمايش گذاشته شد ، تا خوانندگان و بينندگان را متيقن سازند که نجيب را طالبا"کلپ"اين 

بازشدن گاوصندون طال ھای ناياب باستانی را به طالبان نگفته و از ھمين سبب وی را شکنجه کردند و سر انجام که از 

  .اعتراف وی  نا اميد شده وی را کشتند 

صد ھا ميليون يک جالد در برابر طالبان ، که خود  » پايداری و مقاومت«ه گک خنده برانگيز  ديگری برای  اينھم قص

به [ داری شده در داخل ارگ را ھدالر و ساير اسعار خارجی و جواھرات قيمتی را و برخی آثار نفيسۀ باستانی نگ

از خادی ھائی که خودش  وی را برای وارسی از بخش آثار باستانی  انتقال داده به داخل ارگ  گمارده انتخاب يک تن 

نمايندۀ » ن سيوانيبن« توسط خانمش فتانه به ھندوستان انتقال داد تا در فرصت مناسب به کمک ) ] امينی . ا . م ( بود 

ی که در منطقۀ خوش آب ئ قصربسيار پر مصرف و افسانه از کابل به دھلی انتقال داده شود و در» ملل متحد«سرمنشی 

 حزبی و چون ساير رفقای[ با خيال راحت  و ھوای ھــند برای فاميلش ساخته ، با خانم و دخترش جاگزين شود و آنگاه

در که ...  خادی عبيد هللا محک خلقی و،دولتی اش از جمله صدر اعظم سلطانعلی کشتمند ، ظاھر طنين  عبدهللا شادان

خود نيز  در خدمت اطالعات ] قرار گرفته اند ... و " ســـيا " سازمان "   و دستگير پنجشيری در خدمت MI6 خدمت

خصوص نام ھای  آن اعضای خاد را که در ه غرب قرار گيرد و نام ھای تمام اعضای مخفی خاد خارجی ، ب
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داخلی و تقسيم بندی سلسله مراتب و واحد ھا   و کشورھای امپرياليستی عضو پيمان ناتو؛ ھمچنان اسمای اعضای خاد 

شبکه ھا ، در واقع ميکانيزم بغرنج تشکيالت  خاد را که زير نظر روسھا قرار دارند ، تشريح نموده به فرد مسؤول 

بسپارد ؛ مگراين مغز متفکر خاد که در يک خانوادۀ جاسوس چشم به دنيا باز کرده بود ،  نمی دانست که سازمان کی 

دفتر ملل «در ) » وارسا « مانند رھبران احزاب بر سر قدرت  کشور ھای عضو پيمان ( بی تمام حرکات وی را جی 

؛ زير نظر داشت ونمی دانست که در )که تمام پرسنل فنی و اداری و کارمندان داخلی آن از عوامل خاد بودند (»  متحد

ش جنرال اسحق ميشگی  و مدير قلم مخصوصرو ھطول کارش که به سمت رئيس عمومی خاد گمارده شد  يار و يا

 ھستند  وی را تا سپردنش به عوامل KGBتوخی و باديگاردش  جنرال جفسر که ھر دو تن از زمرۀ اعضای اصلی  

اين ِاز ھمين سبب  سرفروخته شدۀ . تحت  نظر داشتند » دفتر ملل متحد «  زير نام طالب در KGBخلقی وابسته به 

 زير بال شکسته و از پرواز مانده اش  کردند ، تا   راKGB و مغز متفکر خاد و عضو اصلی وشميھن فر معامله گر

قه و در افغانستان به دست غرب روسھا در منط... مملو از اسرار مھم  اطالعاتی ، نظامی  ، سياسی و» دسک « اين 

کردند و وی را توسط يک جاسوس ) وزارت اطالعات دولتی ( » واد « کاری را که در حق يعقوبی  وزير   .فتد ني

  .به قتل رساندند  )  KGBبرادر فريد مزدک از نازدانه ھای (  مطمئن خود  يار محمد
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