
 
 

 

 3تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 علومي نورالحق جنرال
 

 او له ولسمشر غني څخه مالتړ نن او پرون 
  
 

 ېخپره شوي وه چ  ېالند کی( تر سرلان؟یکه کودتاچ  انید )علوم ې،ل ،ل ک۱۳۹۴برخه په کال  رهډې ېکنیل ېد د
په شان مخالفت  منوښسره د نورو افغان د ېد )افغان( له کلم ېتذکرو ک يینا ېښجنرال نورالحق علومي په بر اغليښ
جنرال له ولسمشر غني  يړنومو ېسره خپروو چ  تومالوما  وید ال نو ېلځ  ا یموخه ب ېپه د یېاوس  یؤ، دا د یودلښ
 وید  ېژوند ک اسيیپه خپل س ړینومو ېچ  کهځ  ي،یږونه غول ېولسمشر پر دیبا  ېچ  ،ید ړیاعالن ک ړمالت خهڅ 

 دیجنرال عبدالحق علومي د شه یېنور الحق علومي او ورور  ېچ  ېداس ،ید یشو ژندلېپه نوم پ نیغدار او خا 
 ۍله غدار یا ځ ویغدارانو سره  ویشو ژندلېله نورو پ ېاندړهللا پر و تینج  رټاکډ دیسردار محمد داؤد خان او شه

اوس په خپلو  ړینومو ېچ  ېسره له د ي،یږسوز ېافغان ملت په سره اور ک ځېدي او تر نن ور يړک ېکوتاو ېکډ
 ونیزی( تلو1د ) یعلوم اغليښ ېچ  ېاندړموده و هڅ نه لري،   هګټ  ېڅه مانيښیدا پ ېچ  کاريښ مانهښیپ نوړک وانهځ نا 

 ېچ  ېمنکر شو تر هغ خهڅ  انتیخ  ولډله هر  ېاندړهللا پر و بینج  رټاکډسره مرکه درلودله، د  رامګد کاکتوس پرو
علومي د خپل وجدان له عذاب سره الس   ېچ   کاريښ  ېداس  ،یشو  ېکډ   کوښله او ګېستر  یې  ادیهللا په    بینج   رټاکډد  
 . ید وانیرګاو 
 وڅ عبدالحق علومي  یېاو ورور  ړینومو ېوو خو له بده مرغه چ  تانهښبارکزي پ کهینورالحق علومي پالر او ن د
شول  رېهغه مهال ت خهڅ  تنوښه پل ېمانا چ  ې. په دید ړیانکار ک خهڅ  توښاو پ ۍتونولښپ تنو،ښال پخوا  له پ ېزیلس
ببرک کارمل له پاره د پرچمي توب   ريیؤ( د کشم ړیک ېده اعتماد پر ې)چ  ېولسمشر داود خان باند تونښپر پ ېچ 

 . هړپه خاطر کوتا وک
سره د خپل تربور پر  منښاو له د  يږمیته نه تسل منانوښخپلو د تونښپ ېڅه ېنه لري چ  اؤړت کهځ سره  ۍتونولښپ له
 وي.   ېکډ او ستورو  انونوښله ن ۍد جنرال یې ږېاو ېچ  تانهښهغه پ رهېپه ت يیږنه در ېاندړو
ووایي(  توښپ دیبا  تونښپ یتنښری وی ېچ  ولډ  هڅ ژبه )لکه  توښپه پ ېنه لري چ  کهړیکومه ا کهځ سره  ېژب توښپ له

 بولي.  تونښپه شان افغان = پ وید نورو افغانستان ړینومو ېکرکه کوي، چ  کهځ  خهڅ ېاو له افغان کلم يیږنه پوه
پورته   ېاندړلوستونکو پر و اغلوښد  و څ تر  وړک ېاندړمالومات و هڅ  ږل هړپه ا و ڼورو تو ښپ ېبه د دغو ب اوس

د داود خان : د نورالحق علومي مشر ورور عبدالحق علومي د ولسمشر سردار محموړک ېثابت ه ګپه مستنده تو ېادونی
 ېله جمل ودونکویښا ټ د بنس انوید پرچم ړی. نوموؤآمر  ونید اوپراس ،ډارګؤ او د ولسمشر د  خهڅ له باوري کسانو 

در سه دهه   استی: اردو و سميی)نبي عظدي  يړک انید اردو افسران پرچم رډې یې ېالره ک ېپه د ېچ ید خهڅ 
 مخونه(   ۱۱۸ -۱۰۱.ریاخ 
 هړپه ا يړؤ، د نومو خهڅ له مهمو کسانو  انویعبدالحق علومي د ثور د کودتاچ  نګړج  ډارګولسمشر داود خان د  د

په جمهوري   ېدغه افسران، صاحب منصبان چ  ي»ی( وایکودتاچي د  ړیاویاو پ  یلو  خهڅ  انوید علوم  ېنبي عظمي )چ
  ي ید غو ېله شکه چ  ېشول، ب یا ځ  ویسره  ونوالوڅ د پا  ځپه ور ونڅ خدمت ترسره کولو د وسله وال پا  یې ېک ډارګ

په  ې. چ یکسان د یشو ادیمشهور کسان پورته  یدرلود خو د دو ونګډ روڅې روډېکي  ونڅ په اومه په وسله وال پا 
 مخ( ۱۳۱... استی )اردو و س.« ید خهڅ عبدالحق علومي له مهمو کسانو  ېهغو ک
ووژل شول،  یې ېلخوا ولسمشر او کورن انویاو د کودتاچ  هړوک وانيځ د ولسمشر داود خان سره نا  انویعلوم ېچ  کله
 هڼورو  هړنو دوا  ړواکمن ک  یېببرک کارمل    ګیاډوګاو خپل  ړوک  ېرېت ېموده وروسته روسانو پر افغانستان باند  هږل

 . ړېترسره ک ېدند ښې ګنڅ په  ګنڅ  یېاو د روسانو سره  اکلټو ویوکڅ  وړپر لو یې
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هللا  بینج  رټاکډ،ل، ل( نو ۱۳۷۱)ړک بیسره ترت روملتونوګهللا د واک د انتقال پالن د مل بینج  رټاکډ ېمهال چ  هغه
او  تین هړهللا د ده په ناو بیرنج ټاکډ ېچ  کهځ شو،  لړوش وادهیاو له ه ړک ېریل خهڅ ېنورالحق علومي له دند

او  انویعلوم د،یوخت راورس دویپالن د پلي ک زییماده  هځ نملتونو پ روګد مل ېپوه ؤ، خو کله چ ېمزاج باند یېکودتا 
 لړوی هځ ملتونو پالن له من روګپه مرسته د مل یاس، ا ،یاحمد شاه مسعود( د ا هګتو يګړانځ )په انوینورو کودتاچ 

تر  انتیملي خ یلو ېاندړاو خلکو پر و وادید ه یې ا یب لځ  ویاو  هړکودتا وک یې ېاندړهللا پر و بینج  رټاکډشو، د 
مزدورانو( ته   ،یاس، ا  ،ید ) ا  منانوښد  خيید افغانانو تار  یې  کید کابل برخل  ېچ  ویشاهدان    ولټ  ېلکه چ  ،ړسره ک

نور   ونونویشول او په مل دانیشه وادوالیاو معصوم ه ناهګ ېب اتیز خهڅ  ازرویله او یېله امله  ېوروسپاره چ 
 . يیږسوز ېپوري افغانستان په سره اور ک ځېتر نن ور ېشول چ  ړمهاجرت ته ا

ته   واد یراستون شو، ه خهڅ پناه واخسته نورالحق علومي له غرب  ېملتونو په دفتر ک  روګهللا د مل بینج  رټاکډ ېچ  دا
 ېله مخک ېمخک ېچ  ړوک  ونګډ یې ېاو په مطبوعاتي کنفرانس ک ړته وال لټهو الټنینټیرکانټسره سم ان دویله رارس

  تنهښژورنالست پو وید بي بي سي  خهڅعلومي  اغليښله  ېمطبوعاتي کنفرانس ک ېؤ، په د یپالن او طرحه شو
 تالفیستر ا ږ:»زمولیعلومي وفرما  اغليښ ؟« یشو  میته تسل عتیاسالمي جم ېالند طوی:» تاسو تر کومو شراهړوک

 ! ... .« و یشوي نه  میتسل ید ړیک تالفیا ږمو ي،یږمیافغان بل افغان ته نه تسل است،یمه وا ميیته تسل
 

www.taand.com   
 

جنرال نورالحق علومي د سترجنرال   یېاو ورور    ړیؤ نومو   ېجنرال عبدالحق علومي ژوند  ېچ   ېپور  ځېور  ېترهغ 
 مخ(   ۵۸۷... استی)اردو وسوو.  ېد نظار شورا په خدمت ک یا ځ وینبي عظمي سره 

ده نو  يړمرسته ک یېسره  یشوي دي او له دو میته ورتسل میتنظ تید جمع ېوو چ  ېفکر ک ېعلومیان په د دغه
 یېلخوا جنرال عبدالحق علومي او ورور  تید همدغه جمع ېچ  ېحال ک ېوي، په داس ېپه امن ک یېژوند به 
   www.taand.comووژل شول. .  یعلوم دیعبدالرش

: »عبدالحق علومي يیوا ییاچوي عظم میپر تنظ تی سره د جمع ولډ ویپه  تید عبدالحق د وژلو مسؤل ميینبي عظ 
 غی: »دریاتویز  يیووژل شو.« عظم  ېک  ګنڅ په    ۍد عمومي قوماندان  ونیزیارنګد کابل په شش درک، د    ځور  ا ڼپه ر
 مخونه(    ۵۸۹  -۱۶۵...  استی.« )اردو وسوترور ش  ېعبدالحق علومي د رباني د حکومت په وخت ک  ېچ  ید  فیاو ح 
 ید شورا یله خوا چ  میفه مید محمد قس هڼورو هړدوا یعلوم یاغلښد  ېدي چ  روههګ ېکسان خو په د رېشم وی او

   www.taand.com( ؤ وژل شوي دي ... .  .  سیئر تی)د امننوینظار له مهمو اراک
 اغليښ هړپه ا ویناموس ېاو ب ريید ت وښځ د وژلو عوامل او د نظار شورا له خوا د کابل په  وڼورو انویعلوم د

 تینها  هیدي:»قض يړک ېاندړمالومات و ېالند ې...( کیمجدد و بازساز اءیمومند په خپل کتاب )اح  راحمدینص
و   نیواقعه ننگ نیکنون پنهان مانده بود، ا ا که ت 1371و تعرض به ناموس افغان بعد از هشت ثور  نیدلخراش، ننگ

بود، که از  هیقض نیواقع و کشف شده بود که سبب مرگ اش هم هم یاسفناک دو هفته قبل از قتل عبدالحق علوم
عده از است:... میفشرده اش تقد تیو شاهد اند، نها  آگاه یگان در بالک با عبدالحق علوم هیتمام همسا  هیقض انیجر

با جنرال عبدالحق   یشخص  کیکه به گروه نمک حرامان ستون پنجم ارتباط نداشتند و شناخت نزد  رستافسران و طنپ
بودند، مراجعه و از اختطاف زنان و دختران  هیهمسا  زین یو یداشتند و همچنان عده در همان بالک مسکون یعلوم

نظار  یباند منفور شورا یگاه اساس رارکابل که ق ونیزیسرکوه تلو ونیزیشهر کابل و انتقال زنان به پوسته برج تلو
 . دارندیم انیب یرا مستند به عبدالحق علوم انیبود، جر

را به اطالع هم مسلکان  هیبود قض انیجهاد نیا که قرار گاه یهمراه افسران اردو به کلوپ عسکر یعبدالحق علوم 
را گرفته به کوه    ۀاحمدشاه بود، و بعد عد  ابیکه در آن زمان عبدهللا، مسوول وزارت دفاع در غ  رساندیو سران باند م

 .  رودیم ونیزیتلو
با خود به کلوپ (  تن ناموس افغان که اختطاف شده از پوسته 39به تعداد)  رسدیم ونیزیپوسته برج سرکوه تلو به

و  یمخف اریاخذ و بس نیاست از نزد متضرر یافغان ریو غ نیننگ تی. بعد از اخذ اظهارات که نها اورندیم یعسکر
مطلب را به احمد شاه مسعود که   یگذارش یزنان ط لستو  قاتیبعد از تحق دارند،یشان اعزام م یپنهان به خانه ها 

و احمد شاه ظاهراً عبدهللا را  شوند،یم یو از وضع شاک میدر دفتر اش حضور دارند تسل زیعبدهللا و برادر اش ن
 کند.   یرا بررس ونیزیپوسته تلو ا ی ونیزیبرج تلو هیکه قض سازدیموظف م

بودند که مرکز سوق و اداره  یو بسم هللا محمد یقانون ونسیپوسته  نیکه قوماندان ا نی)و نکته قابل دقت و مهم در ا
ها اش را در  پیپوسته بود باش داشت که خوشبختانه ما کل نیاست که عبدهللا هم اکثراً در هم زینظار ن یباند شورا

 .(  میمالحظه نموده ا وپیوتی
ذوق باداران اش که سرباندان  تجمع نموده بودند هم چندان به کجا یکه باعده افسران  یحرکت عبدالحق علوم نیا و

خواستند باز عده افسران اردو جمع و منظم گردند. که در آن  ینظار بود خوش نخورد، چون نه م  یباند منفور شورا
 وقت امورات وزارت دفاع در دست عبدهللا بود.   
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خود   کیگرفتند که همکار و شر مینظار تصم یآن شورا شتریاز افشأ ب یریو جلو گ هیخفه ساختن قض یبرا بناً 
بجه روز روشن در مقابل دروازه نظام قراول قول اردو واقع (  ۹را از صحنه بردارند که به ساعت )  یعبدالحق علوم

 .  برندین میخاد شش درک با برادر اش از ب کسیکمپل یروبرو یدر کلوپ عسکر
شان  ینیب ی  )هللا محمد( نام داشت زنده ماندند ، حت اش که گاردډیو با  وریدر یهر دو برادر کشته شد ول نکهیا جالب

موتر والگا  کیهر چهار نفر در  کهینشان دهد، در حال یفویهم خون نشد، و بدون آنکه )هللا محمد( عکس العمل وظ
( در )...( و افسر اردو )...  سیپول  یهللا محمد را استاد اکادم  وززده بجه همان ر  ا ینشسته بودند، بعداً  ساعت    یروس
را از زبان هللا محمد بشنوند، هنوز  هیو قض انیتحت نظا رت گرفته شد، تا اصل جر یبالک عبدالحق علوم یتهکاو
 را با خود ببردند... .  گاردینگذشته بود که چند نفر مسلح آمدند و هللا محمد، باد قهیچند دق
آمده بودند   کهی! اشرار  دیبریعبدالحق بودند مانع شدند، و گفتند کجا م  یشان هم بالک  تین وزارت دفاع که اکثر افسرا

شان مجال حرف زدن را ندادند  ی!، برادیگفتند که امر صاحب احمدشاه مسعود خواسته است. افسران گفتند صبر کن
افسر اردو را لزوماً و هللا محمد را با خود بردند.« )اسم    کردند  ییو ضربه هوا  دیتهد  داً یو توسط سالح دست داشته شد

 نوشته نکردم )  
  ی شوي وو او دو میورتسل یدو ېد هغو کسانو له خوا ووژل شول چ  هڼد نورالحق علومي دوه ورو ېبده مرغه چ  له

 ېدي چ  یا ځ پر  لید هغه متل و ېک یا ځ ېپه د د،یتښوو، نورالحق علومي په خپله اروپا ته وت يړکابل ته رادننه ک
   «ړېهم ونه خو یې ړېوګ:»هندو هم شو او یېوا
  وري ګکس په نظر  نیخائ وهی سره د  رو ګاو د خپلو مل تونښکسان د کمونست، پ ېرډې تی نورالحق علومي ته د جمع 

جنرال ته دا  يړزه نومو ژني،ېپ هګپه تو نیملي خائ وهیهم د  یې يړغ وندګاو پخواني د وطن  تانهښاو له بل پلوه پ
ته د هغو کسانو په   ړېانکار وک خهڅ  ېد )افغان( له کلم ومرهڅ که ته د خپلو بادارانو د خوشالولو لپاره هر  ېچ  میوا

 یېوتلي  تنوښته هم له پ ،یې یشو ژندلېپ هګپه تو تونښشوي پ میتسل ویسره مخالفت لري د  ېله افغان کلم ېنظر چ
)کارغه(  اغړ:»ک  ېچ یېدي، وا انښرو یې وابځ  ؟ې وش وکڅ نو ته  ېافغان نه بول انځته  ېچ  کهځ او هم له نورو 

 ېچ  هځ نیشي م  ېشو«  )خواره د  رېه  نهېهم تر  ګخپل ت ړزده نه ک  ېهس  یېخو   ګزده کولو د زرک ت ګزرک ت  د
 (يځ نیکالي و يځ نید م
  

 
 

په ملکي جمپر کې جنرال نورالحق علومي، چپ پلو نظامي دریشی کې جنران نبي عظمي، مخامخ پکول په سر  )
   .(مخې پالن جوړي نظامي خریطې له د د کابل د ورانولو په موخه او نور احمد شاه مسعود

 
 پای
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