
شگفتار چاپ دوم يپ

ياز سويبا استقبال وواکنش گسترده ان کتاب،ينشر دوره نخست ا
يبيفضابا توجه به .است رو به رو شديو اصحاب سيجامعه روشنفکر
کامل دولت يتيعنايان اقشار مختلف جامعه و بيدر ميرونق کتاب خوان

گرم ن اثر، بس دليان ايع متقاضيش سريافزابه فرهنگ نشر کتب، 
يبازار عرضه کتاب را تکانه اهم، کتاب حاضر، يياز سو.کننده بود

ع يف وسيکرد طيرويعلت اصل. د که تا کنون ادامه دارديبخش
جنگ ها وانقالب ها، ن کتاب آن است که يان به ايخواهندگان و متقاض

رانه خطر ساز مبدل کرده است، اما شعور ياگر چه افغانستان را به و
حساس شده است و سمت ياسيسيت در برابر رخداد هامردم، به شد

.کنندين مييش را با سرعت تعيمنافع خويسوو
يش مردم به آثار ادبيد که گراشويمشاهده مگر، ياز جانب د

، خاطرات زنده وشرح حوادث و ياسيسيآثار و نوشته هانسبت به 
محدود به شدت خ معاصر کشور،يتارياسيوسياجتماعداغ يداد هايرو

) عبدالخالق"شنامه يمانند نما( ن اثر ياگر هم. استشده  ک يدر قالب " 
ن با اقبال ين چنياد يشاشد، يبه مردم ارائه مشنامه يا نمايداستان 

ياسيقا سيعمياذهان عموم.شديخوانندگان مواجه نميت از سويعناو
ست، ل از نظر مردم مکتوم مانده ايکه به هردلييان هايو نشر جراست

با که ب اهللا يدکتر نجسرگذشت خصوصاَمردم پرجاذبه است؛يبرا
يژه ايگاه ويجابا پاکستان، يدشمنو " يمليآشت"متهورانه " يمش"اعالم 
.خود اختصاص داده استيخ برايدر تار

2 -زاق مأمونر -

عت، عرف و يشرن يآئاب قانون، يب اهللا که در غياعدام دکتر نج
و يخ پر از نامرديگر تاريدک باريصورت گرفت،ين المللير بيمعائ

تالش يقاتالن زنده اند و حت.ش گذاشتيافغانستان را به نماينامراد
، عرف جامعه افغانستان وين بار در حضور قانون، احکام شرعيادارند

ياسينده سيدو باره در پروسه آين الملليبيحقوق بشرينهاد ها
ينهاد هات يها در موجودداد ين رويهمه ا. نديازمايبخت خود را بکشور، 

امروز فعال که يردولتيوغيسطح دولتاهداف مشکوک در يدارايشعار
ومصالحمالحظات که يينهاد ها.رديگيبه خود ميصورت عملاند 

ت انسان ها را يثيکارکشته حاهداف رنگ شده دروغ سازان و تاجران 
.کننديمينه داريآئ

ش آمد؟يب چه پينجقاتالن دکتريچهره هايبعد از افشا

و سربازان جنگ ساالران به عنوان يو شهنواز تنيخواخوگيغرز
ک حلقه ييبه همکاريعدالتيان خشونت و بيمجرويکشور خارج

د ساخته ياز برابر چشمان قانون نا پد،حکومتيخاص در مناصب باال
"يعدالت انتقال"کهيدر حکومت.ديدست قانون به آن ها نرس.شدند

يه پرونده ها برايهتيبراين کشور خارجيشد و چندير داده مشعا
چ ين کتاب هينه پرداختند، دربرابر ايهزيات جنگيبه جنايدگيرس

ه قتل دکتر يسازمان ملل متحد تا کنون در قض.نکردندبلند ييصدا
الش دارد تن سازمان يا.را قبول دار نشده استيتيچ مسئوليب، هينج

از دفتر ب را يدکتر نجکهيجنگ ساالراند کهتا مردم فراموش کنن
م ملل متحد را يحردند و به دار زدند،يرون کشيبين سازمان جهانيهم

يشيون فرمايسير کميدر هفت سال اخ.ب اندينقض کردند و قابل تعق
در واکنش به ت دارد، يفعاليحقوق بشر که کامال در خدمت حکام کنون

گفتن دارد اما يبرايه کند، هماره حرفيوجت را تيکه منافع حاکميموارد
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يآن از خود نشان نميريگيبه پيکه حکومت عالقه اياتيقبال جنادر 
را يرود و انتظار دارد که شعور اجتماعيه ميدهد، صاف وساده حاش

مشغول يتياز آنان سوال نکند که به انجام چه مأموريق کند و کسيتحم
. اب حاضر، به شدت تحت فشار گرفتحکومت بعد از انتشار کت.اند

است که درگذشته يس جمهور کرزيم رئيعضو تيوگخواخيغرز
را در اسالم آباد برعهده يکرزيآقاياست جمهورين ريت کمپايمسئول
د و بدون يمعاف گردين علت، از بازداشت و دادخواهيبه هم.داشت

لر رشوه با صد ها هزار دايرا مساعد کردند که غرزييسروصدا فضا
ن در يا.ابديکابل، به خارج کشور انتقال يوغارت از حساب شهردار

ي، اس، آياست که راست و دروغ  برضد سازمان استخبارات آيحال
در يپاکستان را وارد افکار عامه کنند؛ ولبا يدهند تا دشمنيشعار م

با ضمانت از پاکستان را يعمل، کادر برجسته سازمان استخبارات
از يخواخوگيفرار دادن غرز. دهندينجات ميقانون و دادرسيررسيت

است يله کسانياز نقض قانون به وسي، نمونه کوچکيدادگاه و بازپرس
ن ينکته جالب ا.نديگويگران، از نام قانون سخن ميکه در حق د

يدر اداره دادستانيخواخوگيغرزيگذرا و کتبت يبه شکاجاست که 
حضور متهمان به قتل يدرخواست من برااما صورت گرفت،يده گيرس

بر اساس يدادستان.ک بارهم مورد توجه قرار نگرفتييب برايدکتر نج
يچ گاه غرزيقرار داد اما هييمرا تحت بازجويخواخوگيت غرزيشکا

کاغذ را به يکه قانون رويآنان.فراخوانده نشديبه دادستانيخواخوگ
م از آن يبنه شان به گروگان گرفته اند، رعاداليمنظور برآوردن اهداف غ

اش به دادگاه، راه را يجرميو شرکايغرزيدن پايدارند که کشان
.کندي، سرقت، قتل و تجاوز باز ميگر مجرمان دزديددن يکشانيبرا

ا زود، ير ين تفاوت که ديدرست است با ااز نظر خود شان محاسبه آنان 
.ن خواهد آمدبه سراغ خود شاروح سرگردان عدالت 
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ب کجا اند؟ينجدکتر ان يحام

راب هرگز حاضر نشدند که سکوت خوديخانواده دکتر نجياعضا
حراست از قانون درافغانستان يو نهاد هايبشکنند و از جامعه جهان

سکوت د آنان از قبل درک کرده اند که يشا.کننديدرخواست دادخواه
آن است که يبه معنب ير نجنه دکترعاداليدر برابر قتل غيجامعه جهان

ره برنامه به يش، در واقع اهداف اعالم ناشده آنان را از دايو شرکايغرز
به نام حراست يزيچ چيهند که اد آنان درک کرده يشا.فعل درآورده اند

ب ياما اشتباه خانواده دکتر نج.ندارديازقانون درافغانستان وجود واقع
يافکار عمومفشار ونفوذرده اند و خ پشت کيبه شاهد تارن است که يدر

رند و با دل يگيست کم مرا دقت و عدالتيام و زور حقيو گردش ا
از .شه کرده انديپيگوشه انزوا گرفته اند و محافظه کارناخواسته،

رت، دهان به ب که در زمان قديان دکتر نجيده ها هزار حامهم، ييسو
يخود را قربان ميهاب جانينجيظاهرا براکردند و يشعار باز م

از اقتصاد و بودجه باد آورده يفياپراتيو پول هايکردند و از ثروت دولت
به دفاع از دکتربلند ين سال ها، دستيشدند، چرا دريسرمست ميجنگ

اوردندو بعد از يبر زبان ن"رفاقت"ن يديفايابه رسمينکردند و حرف
ير الک محافظه کاردسر تکان ندادند و يسرز، ين کتاب نينشر ا

فروبردند؟"يانقالب"
ک يزم خنده آور يبارز اپورتونياز نشانه هايکيت، ين خصوصيا

ن اختراع يخ نويکه تاريآنان.دهديان نشان ميرا به عحزب وابسته 
دربرابر پوزخند ده و دهان مهرشده،يخميکرده بودند، اکنون با سرها

ن يسر بر بال" فرزندان انقالب".به سنگ مبدل شده اندخ، ير تاريشاهد پ
يبرايرفته اند که زمانيخيعطالت گذاشته اند و به خواب همان تار

: ميگوئيما هم م.کردنديگوش ها را کر م،يخين تاريچنساختن هيداه
ير عادالنه، به معنيسکوت غ.ر پا نخواهد بوديخواب آشفته تان، د
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. ستگاه آخر استيايوبه سبالطبع، ،استبدادحرکت استبداد است و
.ميدارخ يتارد ينگرش جدن ياز به درک اصول امروزيندرهرحال، ما 

يمنتقل ميبعديخ به نسل هايت غمبار خود را به نام تاريهر دوره روا
از آرام آرام که آن است يمقتضخ دوره ما ين تارير نوياما مس. کند

پرداخته ن کشور يکه درينيداد ها وافتخارات دروغيخ و رويتاريمايس
که به ناگاه، افغانستان ينيخ سرزميتار.داشته شودپرده بر، شده است

اکنون زمان آن است .ستاده استيکار، به فرق اياز ابتدانام نهاده اند، 
.ستاده شوديپا ايکه رو

!يخواننده گرام

ل ناگفته يمسا.ديرا در دست دار"دهيراز خواب"چاپ دوم کتاب اکنون 
درکتاب حاضر اضافه شده است که اطالعات شما را در مورد ياو تازه
از ياگر چه تعداد.کنديافزون تر مب اهللا يده قتل دکتر نجيچيپيماجرا

نکات ب، بعد از نشر کتاب وعده داده بودند که يهواداران دکتر نج
ار من قرار ين کتاب در اختيشتر ايبيرا به هدف غنايده وناگفته ايناشن
بنا بر اماچ از آنان را افشا نکنم، ين بود که نام هيبرد منيتاک. دهند

.کردنديمان شکنيپگشتاندند ويخ رويبا تارياز همکار، يعلل

رزاق مأمون

۱۳۸۷سنبله -کابل
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:مدخل

خ يز در تاريس جمهور بحث انگيب به عنوان رئيمرگ نامتعارف دکتر نج
از ياريد بسياه و سفيسيکارنامه هاست سال آخر عمرش يافغانستان که درب

ييشه به سان تجربه يکشور همياسيادگار گذاشت ، درفرهنگ سيخود به 
يگذرد، درمجامع روشنفکريهر چه زمان م. مطرح خواهد بودناك بس عبرت

خته با يمتضاد آميدگاه هاياز دييب درهاله يت دکتر نجي، شخصياسيو س
ب يب امروز، درافکار عامه، با نجينجيمايساما . رودين فرو مينفرت و تحس

به يويزمان. دا کرده استيتفاوت پي، به نحو آشکاريديء شصت خورشهده
اما ؛در اوج اشتهار بوديخواهان و مخالفان حضور شورويآزاد1"قصاب"ث يح

يهاآرمان" ديشه"از مردم عنوان يان جمعيها بعد پس از مرگش درمسال
ب ،  تا يپس از نجيت هايکه حاکميبه طور. ن خود کردرا ازآيصلح و آشت

دهند، در واقع ادامهء همان يانجام ميامروزهرآن چه به نام صلح وآشت
ياست که پس از سال ها جنگ و خشونت و انقطاب درکشور از سوياستيس

ز، تالش يکه ناتمام ماند وناکام شد و تا امروز نياستيس. ب مطرح شدينجدکتر
.روز نشده استياست، ناتمام مانده و پياستمرار همان سيبراحکومت ها

رهبران وفرماندهان در ير، پخش فوتو هاياخيهاساليدرعرف اجتماع
ر هواداران يدرچند سال اخ. بدل شده استيهيک امربديمغازه ها و موترها به 

درخود احساس يشيگرايويبه هوادارکه پس از مرگش يا کسانيب وينج
و کنند ينصب مشان يموتر هايشه هاياو را بر شيز عکس هاي، ننندکيم

) خدمات اطالعات دولتـي (رئيس سازمان اطالعات ۱۳۵۶تا سال ۱۳۵۸دکترنجيب از سال . 1
درين سال ها، هزاران روشنفکر وفعال سياسي روانه زندان ها شدند و بعد از چندي تيرباران . بود

عمليات نيروهاي ارتش و نيروهاي شوروي درخارج ازکابل برضـد گـروه   نجيب درجريان . شدند
هاي مجاهدين کارزار اطالعاتي گسترده اي را به راه مي انداخت و سرهاي بسياري را به باد مي 

مي " پشت جنگ  افغانستان"جنرال هاي شوروي از جمله الکساندر مايوروف نويسنده کتاب         . داد
هرات برضد متجاوزان، ده ها نفر را دريک مسجد به دام افگند و نويسد که نجيب دردوران قيام

.آنان را تيرباران کرد
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يسال به چاپ ميم هايبزرگ او را در تقويهاناشران ،عکسيا برخي
اد يافغانستان است که همواره ءجامعهيهايژه گياز ويکين يا. رسانند

ا ياند وآنان کمر بسته يبه نابوديکه خود زماندارند يميگرامرا يزمامداران
ب مانند يدکتر نج. شان بلند کرده انديدست دعا به سرنگونيحداقل زمان

ها و بن بست ها، دوستان و برآمده از بحرانياسيسياز چهره هاياريبس
دگاه و يت، ديداشت که بالطبع در خصوص شخصييشده يدشمنان طبقه بند

.وجود آورده استرا بهييشده يطبقه بنديها و برخورد هاياعمال او داور
ا به ارادهء دشمنان ي، ساالران مبارزهخ افغانستان، اکثر زمامداران و يدرتار

زمامداران . از کشور رانده شده اند،ن حالتيا دربهتريو اند کشته شده يخارج
د يشا.نداشته انديوآرمانخود خواستهمرگ ا يسرنوشت و درافغانستان غالباَ

چنان بوده و هست که مرگ در افغانستان ياسيسو ياجتماعيسرشت زنده گ
.زمامداران را ازقاعدهء معمول خارج کرده است

د، داومحمد ، سردارمحمد نادرشاه ، سردار يب اهللا خان کلکانيرحبيمرگ ام
ک درامه يب واحمد شاه مسعود هرين ، دکترنجيظ اهللا امي، حفينورمحمد تره ک

ن ين کشور سربرآورده و درمقاطع معياخ ناسازياند که از بطن تاريخشنيها
حرف آخر ومالک يکس صاحب اصلچين خصوص، هيدر.به اجرا درآمده اند

آن که مجاز يب؛ان کنديدگاه خود را بيتواند دياما هرکس م؛ستيفت نيحق
قت کامل يا حقيقت ويازحقيخود را به عنوان بخشيفرديهااسيباشد ق

.ل کنديگران تحميبرافکار د
از ياريد بسيکه شاياست در برابر حوادثينهء کوچکييزآين کتاب نيا

ده ها يجهء شنيشتر نتيشترآن آگاه نباشند و اطالعات آنان بيوچون بمردم ازچند
ند به عنوان نتوايچ وجه نميباشد که به هيالت مختلفيثر از تماأمتيو گفته ها

.دنشويستگاه آخر قضاوت عادالنه تلقيا
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:دونهء قدرتبر گر

. له گربوديرک وحيزت داشت، باهوش،يبود، قاطعيب مردشجاعيدکترنج"
يت هايتمام امکانات وصالحگرفت،يمورد اعتماد او قرار ميهرگاه شخص
گرفت، يآمد،عقده ميبدش ميهرگاه از کس.داديار او قرار ميالزم را دراخت

ب گاه ينج. ختيريزهرش را مد و تا آخر با او بد بود و باالخرهيورزينه ميک
ن يد که انسان او را بهتريرسيه به نظر ميرايپيچنان انسان ساده و بيگاه

ت يبه چنان شخصيويزمان. کرديش حساب مين دوست خويتريميوصم
يميدورياز ويشد که هر کسيل ميتبدييگانه يمرموز، ناشناس و ب

يزهء خاصيشه انگيهم. کرد يش اعتماد ميرفقايبااليب به سختينج.جست
کرد و يز را فدا مياز همه چيگرفتن قدرت و امتيبرا. داشتياعتماديبيبرا

به دست آوردن يخواست، برايميزيچياگر از کس.زديدست ميبه هر کار
ن که مقصودش را حاصل ي؛ اما همنداشتييو تملق اباياز چرب زبانيآن حت

ت و يکه مانع و سد راه موفقيکس. ناختشيگر طرف را نميکرد، ديم
ان يک ضربهء او از ميرا که با يد، زيديشد، روز خوب نميشرفت او ميپ

.شديبرداشته م
مانه نداشت و با تعصب با يها روابط صميب در آغاز مبارزه اش با خلقينج

1."ها بهراسدينبود که از دشواريو مردکرديها برخورد مآن

س ينوتاسءادارهيبه افغانستان، رهبريوزشوروب پس از تجاينج
ي،بيلهء کا،جيرا بر عهده گرفت که به وس" يخدمات اطالعات دولت"يجاسوس

م يو رژيب در مبارزه با دشمنان شوروينج. کوتاه سروسامان داده شديدرمدت
.به کار پرداختيرينظيبيباکيکارمل با ب

". عظيمي"نوشته جنرال پيشين ارتش دولت دکترنجيب، محمدنبي " اردو وسياست" کتاب .1
آقاي عظيمي ازطرفداران ببرک کارمل رهبر شاخه پرچم حزب دموکراتيک خلق افغانستان بود که 

سين حکومت دکترنجيب به عنوان جنرال قدرتمند حضور داشت؛ اما بعد ازپيروزي در روزهاي واپ
جنرال . گروه هاي مجاهدين وتسلط برکابل، مدتي درارتش باقي ماند وسپس به ازبکستان رفت   

و عظيمي نخستين کتاب در باره اسرار شکست حزب دموکراتيک خلق را به رشته تحرير درآورد
.از هايي بود که ديگر رهبران حزب از انتشارآن وحشت داشتندافشاي بسياري از رآغازگر
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ف، خطر وکشتار مبدل گشت و يوب به نماد ترس، تخيها، نجن ساليدرهم
آشکار و پنهان يهايدادگريت بخش عمدهء کشتارها و بيلؤدر افکار عامه، مس

.ثبت شده استيها و نظارت گاه ها به نام وزندانيغوله هايدر ب
گشت و يک ميجنگ درافغانستان آرام آرام به بن بست نزدياما وقت

يدر شورو" ک مصالحهيالکتيد"ند مانييواژه هايهابا خاليانقالبيتئور
–رمنتظرهء گرباچف يبود که طرح غين کسيب نخستيشد، نجين ميمز

يبا گروه هايمصالحه و آشتياعالم ناگهانيرا برا–ن يشيپيرهبرشورو
د يشتاز تجدي، عمال به چهره پبين ترتيبد.ک گفت يرافغانستان لبن ديمجاهد
با آن، دشمنان يشناخته شد وموازک درحزب و دولت يو تئورياسينظر س

يوها در برابريها وپرچميدر داخل حزب شامل خلقزينياديسوگند خورده ز
.برافراشتندقد

در واشنگتن ين شورويشير پين سفينيدوبرين زمان اناتوليمقارن ا
:و مقامات ارشد گفتيدرحضور گرباچف رهبر شورو

دفتر يک از اعضايچ يهيحه ملم که درامر مصاليد درنظر داشته باشيبا"
."کنندينميبانيب پشتيک خلق از نجيحزب دموکراتياسيس

ک يحزب دمواکراتياعضايدرون حزبيبه واکنش هاين اشارهء واضحيا
اما بازگشت به مصالحه، ب بود؛ينجيمصالحه ملياست مشيخلق نسبت به س

در ينظام–يستم اداريسيبود که راز فرسوده گين زمانيا.گانه انتخاب بودي
ن افغانستان فراتراز يگر از پرده برون افتاده ونگهداشتن بدنهء خونيديشورو

يرهبران گروه هايعنوانيبه ساده گيو. بوديرو به فروپاشيتوان شورو
:مخالف اعالم کرد

يک خلق افغانستان مدعيحزب دموکرات.م نموديتوان تقسيقدرت را م" 
".ستيانحصار قدرت ن

خلق عمال در دو بدنهء مجزا ک يدموکراتکه حزب يديخورش۱۳۶۵تا سال 
يببرک کارمل از کرسيکردند، پس از برکناريازهم درچهارچوب دولت کارم

ب وهواداران يطرفداران نج( ز عمال به دو پارچه يحزب، شاخهء پرچم نيرهبر
يشهنواز تنل جنرايکودتا.وست يم شد که هرگز دو باره به هم نپيتقس) کارمل

عمدهء از افسران مجرب ز بخشين۱۳۶۸ر دفاع درشانزده هم ماه حوت يوز
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.را از ردهء دفاع از دولت خارج کرديخلق
ب با ارتش، ياز افغانستان، دکترنجيشورويروهايپس از خروج ن

تحت يالت شبه نظاميس جمهور وتشکيگارد وفادار به رئس ينو تأسيواحدها
جادهء يتنها مانده بود؛ وليواقتصادي، نظامياسيعرصه سفرمانش، کامال در 

افت، هرگز يين امتداد ميجبهه مخالفيط به سويکه به جبر شراييمصالحه 
رات يياز تغييزه يک، آميرات دراماتيين گونه تغيهرچند اعمال ا. ديمسدود نگرد

ب از يشد، دکترنجيک خلق شمرده ميوداوطلبانه درحزب دموکراتيليتحم
ک با حرارت يولوژين ائدياز سرکوب کامل مخالفيگردانيد وروياست جديس

انا و درمجامع يآريدر چهار راهيمعروف ويکرد وخطابه هايدفاع م
، يو برونيدن مخالفان درونيحزب و ترسانيمعتبرحزب، به هدف ادامهء بقا

به ن توان ي، تا آخريويت بود که حزب و ارتش تحت رهبرين واقعيايايگو
.در کشور وفادار خواهند مانديسراسريو آشتياست مصالحه مليس

که يآن طور( يق پروژهء آشتيتطبيبود که برايياما اوضاع به گونه 
غرب وپاکستان يبرنامهء عموم.ر شده بود يديليخ) کرديب مطرح مينج

يطره شورويت بازمانده از سيحاکميدرخصوص انهدام کامل و سرنگون
راث دار حدود ده يب مينج.ر تحت اجرا بوديکاهش ناپذيستان با شدتدرافغان

ز يبود که خودش نياجتماعيهايکامل وکجروياست وابسته گيسال س
را انجام داده ينقش بزرگيوقومياجتماعيو دشمنياعتماديجاد جو بيدرا
ينيک پروسهء عيب حاصل ير موضع نجييشد که تغيهرچند فکر م. بود
آن تا يعمليمه اول دههء شصت بود، اما نشانه هاينيهادرسالينيرزميوز

.کارمل، هرگز مشاهده نشده بوديقبل از سرنگون
ان آب وآتش، خوب يخود را درمياسيد سيرغم آن که نقش جديعليو

شرفت ها و يدهء پيان برگزيازقربانيکيکرد، معلوم بود که سرانجام يميباز
س جمهور يکه رئافتاد اتفاقچه اما .رب خواهد بودان شرق و غيپسرفت ها م

ن بود، بر يشورآفريب اهللا که تا آن زمان مظهر قدرت، جسارت و خطابه هاينج
د و پس يباره قلم بطالن کشکيخود يحزبيانتظارات مردم و ده ها هزار رفقا

ن يد؟ ايب تنگ سازمان ملل خزيفرار، درواقع درجيک تالش ناکام براياز 
مه چه گونه و ازکجا آغاز شده بود؟درا
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:بحرانيپايصدا

يشهنوازتنجنرال ناکام يکودتاوقوع و متعاقب آن يشورويروهايخروج ن
ث يو هم ازحي، اقتصاديب اهللا را از لحاظ روانيم نجيرژير دفاع، توان رزميوز

در يريبه طور چشمگ،ان آزمودهيجنگ و حضور مجريدان هايتسلط بر م
يگام ها،يهواداران تنيابيه و رد يدولت به هدف تصف. ف قرار داديضعموضع

ثر جنگ تا ؤن امر جبهات جنوب را از وجود گرداننده گان ميبرداشت و ايقاطع
يتخت سخت تر شده ميپاياقتصادءمحاصره. محروم ساختياديزان زيم

.تگرفيوسته شدت ميز پيم نيرژيانهدام قطعيبرايرفت و جنگ روان
ک به چهارده ينزديطکه دريوحزبيقوميهاان جناحياختالفات العالج م

ياسيت سيريسرسام آور و مديهاه کمکيت پرچم وخلق درسايسال حاکم
نشده بود، اکنون به طور ک يکامل نزديتا مرز خطر وفروپاشيورواتحاد ش

.ندکرديکهنه دهان باز ميمانند زخميعيطب
جنگ به يرات در صحنه هايين بود که تغيا" ستقالنهدفاع م"دوره يژه گيو

به ۱۳۶۹از سال .ندکرديم ميم را تنظيرژياست داخليس" نقشه راه"،سرعت
ران يمدءهيببرک کارمل، تصفيکه پس از برکنارين حاليب درحيبعد، دکتر نج

اران ياز يعمال در حلقهء شمار،آرام آرام آغاز کرده بودرپشتون رايغيجنگ
.ز قرار گرفته بوديت نيکفايندرو و بت

در . آسان نبوديط جنگ امريهء ارتش در شرايد که تصفيرسيبه نظر م
يميرا رهبر" خاد"ياست خدمات اطالعات دولتيب ، ريکه دکتر نجييهاسال

له يها بود که عمدتا به وسکين اداره در دست تاجيايهايکرد، اکثر کرس
خروج يهادرسال. شده بودنديت معرفيپنجم امنءس ادارهيرئ" بها"م يکر

يگارد ها"را که به يجنگءژهيويب گارد هايدکترنج" دفاع مسقالنه"و يشورو
ک تبار در يتاجيل داد و کادرهايس جمهور شهرت داشتند، تشکيرئ"خاص

که در مبارزه با مخالفان دولت، کارکشته ومجرب شده بودند، درهسته " خاد"
.ارد خاص جابه جا شدندگيرهبريها

ش از گذشته ير دفاع، موازنهء قدرت بيوزيناکام شهنواز تنيپس از کودتا
) ريناگز( س جمهور، يگر رئيدياز سو. ر کردييرپشتون تغيبه نفع افسران غ
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خوست و شهرستان جنگ در قندهار، يدر جبهه هايات نظاميت عمليمورأم
جنرال دوستم و امان اهللا يروهاينن را به دوشيگر مناطق پشتون نشيديبرخ

يت هاينگذشت که ساکنان جنوب و شخصيرياما د.گذاشت" م جمعيگل"
روها ين نيبرضد حضور اييارشد پشتون تبار در داخل حزب ودولت علم نارضا

پس .قرار گرفتيت دشواريس جمهور در موقعيرا در جنوب بلند کردند و رئ
ت يبنا به روا. ش را در دستور کار قرار دادر در ساختار ارتييس جمهور تغيرئ

رات يين تغير، ايست سال اخيجنگ در بيداد هايپژوهشگر روياسداهللا ولوالج
ران جنگ متمرکز بود، در قدم اول، واحد يمديهء قوميکه در اساس بر تصف

( درفرقهيران جنگيهء مديتصف. در شمال را هدف گرفتيقدرتمند نظاميها
شماره شش متشکل از يس قول اردويس، تأز و همزمانوکندت يوال۵۴)پيت

شده از يزيات برنامه رين عمليت ، نخستين واليگرداننده گان پشتون تبار در
جک، والن تاؤآن، کنار زدن فرماندهان و مسيدولت بود که هدف اصليسو

ء هيبرنامه تصفيبا اجرايمواز. بوديار جنگازبک و ترکمن از قطعات اثر گذ
ين رابطه با فرماندهان پشتون تبار حزب اسالميمدرشمال، تأقطعاتيمقو

يل فرمانده حزب اسالمياسماعيصوف. ديگرديميز عمليار نين حکمتيگلبد
ت حفظ رد بر ضرويارتش و تاکياسين سال به اثر تالش کارکنان سيدرهم

ن فرمانده که شهرکيا. م شديدر قطعات شمال به دولت تسليقوميهژمون
فرمانده حزب ير چاه آبير بشيرا درکنترول خود داشت، با انجنيدشت ارچ

. بود، وارد مذاکره شديعت اسالميکه سرگرم نبرد با جمياسالم
از کابل شيپچند روز1:ديگويمينيک شاهد عيبه نقل از ياسداهللا ولوالج

دن ازبکمن گفت که ما از مسلح شياو برا. دميب را ديدرآن جا دکترنج. آمدم
. ميش هستي، به تشويشورويدولت و قوايها ازسوها ، هزاره ها و تاجک

گر هم به اساس يمسلح کرد و عده ديشورورا ن قوماندان ها يک عده اي
يامروز گپ آن ها به حد. که از جانب ما صورت گرفت، مسلح شدندياشتباه

از " خروج جنرال دوستم و سقوط دکتر نجيب اهللا " آقاي ولوالجي در کتابش تحت عنوان . 1
صـفحه  ( اما از قـول راوي  . خود داري کرده است) به داليلي نامعلوم( افشاي شاهد اين صحنه   

.انجنير بشير، سخنان باال را نقل کرده استبه نقل از صوفي اسماعيل خطاب به) ۱۳۸
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م تا يما الزم دانستبناء .د کننديت دولت را تهديتوانند حاکميش رفته که ميپ
پشتون يشان قطعات قوميت دارد، دربرابر ايکه قطعات آن ها فعالييدرهرجا

شان را يسرکوب اييم که توانايز کنيتجهييس کرده و تا اندازه يها را تاس
ل غند ياو را احساس کردم،عالوه بر تشکين آماده گيمن که ا. داشته باشد

قلعه و درقد که درنزد ما ينگييهاتونپشيگر را برايک غند ديل يخود، تشک
ک تعداد يداده ويم پول کافيب برايفعال دکترنج.ز گرفتميآواره هستند، ن

ل قطعه ام استخدام يرا به صفت افسران همکار با من درتشک" خاد"کارمندان 
ما مساعد شد، من همه صاحب منصب ها يط برايکه شرايهر وقت. کرده است

دشت يهايد ولسواليکنم که در اثر آن بايعمل ميو طورده يرا به قتل رسان
."ک جا به نفع ما سقوط کنديقلعه ينگي، خواجه غار، دشت قلعه و يارچ

ن يبرنامه دولت دريکند ولين طرح مخالفت ميبا ايرچاه آبير بشيانجن
ن حوادث، احمدشاه مسعود يمقارن ا. ابدييادامه ميديچ تردير بدون هيمس
ن احمد رهبر يحسيقاضءکند و در خانهين بار به پاکستان سفر ميستنخيبرا

برحل اختالفات يعت و حزب اسالميپاکستان، رهبران جميجماعت اسالم
احمد شاه مسعود در بازگشت از پاکستان، با . شونديش متعهد ميان خويم
ييجهياما نت،کندير به هدف حل اختالفات مالقات مينر بشيانجيت اعزامأيه

ک تحت نظر داشت، تالش خود ينزددولت که اوضاع را از.ديآيبه دست نم
يرا همچنان ادامه ميعت وحزب اسالمين جمياستفاده از تنش و جنگ بيبرا
.داد

يس عموميث رئيب به حيدکترنجيق شخصيمنگل رفين حال، منوگيدر
پس از راکد يافت تا فضايفرصت يارتش ، به طور اضطرارياسيامور س

. وحرکت دو باره ببخشدييايوهء خاص خودش پويسرکوب کودتا را به ش
ک يتحريبا سربازان وافسران لحنيعاديدرصحبت هايمنگل حتيمنوگ

منگل درمحضر افسران و يمنوگيشعارسخنان . گرفتيز به خود ميآم
يميرا که منوگيزيچ،آنازده شده و بدتريکه درکوره جنگ آبديسربازان

ش از يها تجربه کرده بودند، درذهن آنان بت، خود درآوردگاه ها وکوهستانگف
ش با يان پيهء ارتش، از سالين مقام بلند پايا.کرديت جلوه مياهميش بيپ

ژه جمعه خان يبه و( يحزب اسالميرهبرفرماندهان وعناصر شامل در
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.ک رابطه داشتياز نزد) درشمال
در ، خوديالت درونيو تمايشخصيهااسير از قيغي، وياحوالن يچندر

يرا درنظر نمييچ مالحظه ينده حزب ومردم هيمورد کشور، افراد، ارتش وآ
ب يبه دکترنجيد وشرطيچ قيهين بود که بيايمنوگيتنها هنر عال. گرفت

، از فتح و دفاع يا اضطرارييت عاديکرد و بدون درک وضعيميابراز وفادار
شد و شعار يمين صحبت ناگهان جذباتيدر ح. داديداد سخن م،کارتمام

داد و بدون موجب، گروه ها، اقوام و افراد را يش را تکان ميهاداد و دستيم
يبه سويوقت.گرفتيار تعصب آلود به باد سرزنش و اهانت ميبسيبا کلمات

با گشت و يظاهر مفرمانده بزرگک يرفت، درنقش يقطعات ارتش م
يناگهان رخ صحبت را عوض ماوقات ، يبرخ. فروختيافاده م، فصاحت زبان

.گفتيانقالب و مبارزه سخن مءربط در بارهيوبيکرد و به طور سرسر
با صراحت لهجه يمنوگب، يان نجياطرافاند که از جمع يافسران آن دوره مدع

اما . داديکرد و مورد بحث قرار ميرا مطرح ميو تعصبات نژاديل قوميمسا
نبود که تب تعصبات به جان يتنها کسيد توجه داشت که درآن دوره ، منوگيبا

ز به ير اقوام نياز جنرال ها و افراد ارشد از ساياديشان افتاده بود، بل، شمار ز
.مبتال شده بودنديمارين بيهم

س يات شمال از رئيسفر به واليناگهان براي، منوگيطين شرايچندر
دانست ياوم. نبوديتصادفيمحاسبهء منوگ.ديگردجمهور خواستار اجازت

ان يساليکه درطيگريديهاو جنرال1جنرال دوستميکه دامنهء قدرت نظام
ير ميوسته فراگيشمال پيدرنواحدر آمده بودند، ه ها بيجنگ از کورهء سخت

يدرشمال به هدف فروپاشياسيبرد که با انجام کار سياو گمان م.شد
درشمال ، موفق خواهد شد که حجم شهرت يکل گرفته نظامسازمان ش

يو.جنرال دوستم و جنراالن هوادار او را آرام آرام کوچک سازديوقدرت نظام
با جنرال دوستم درشمال ابالغ اوامر مهم، شخصاَيب براين که دکتر نجياز

.جوزجان بود۵۳جنرال دوستم درآن زمان قوماندان فرقه . 1
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ن يز درين1جنرال جمعه اسک. شديگرفت، به شدت شکنجه ميتماس م
جمعه اسک در کار تصرف دولت آباد بلخ . بوديک احساسات منوکيماجرا شر

ن بود، دو سال تمام عقب خطوط جنگ منتظر ماند و قادر يکه درکنترول مجاهد
م با ياما دوستم درتماس مستق. ده بودين نگرديبه شکستن خط مدافعه مجاهد

تعهد دولت آباد ميسازات به هدف آزادينجام موفقانه عملس جمهور، به ايرئ
س جمهور يدولت آباد به کنترول جنرال دوستم درآمد، از رئيوقت. شده بود

د يجديک قرار گاه بزرگ نظاميحفظ دولت آباد الزم است يتقاضا کرد که برا
درنگ با مخالفت از يشنهاد بين پياما ا.ل شوديتشکيويتحت فرمانده

فرمانده 2مؤمنجنرال .ديمنگل مواجه گرديمنوکجنرال جمعه اسک و يسو
، يقوماندان فرقه هجده دهداديميرتان، جنرال جمعه نظيون شهرک حيزيگارن

ار يو جنرال احمدييمفرزه هواقوماندان ين هالل اندرابيجنرال هالل الد
ين از اوامر جمعه اسک درشمال اطاعت نميش ازيبلخ که پس يپلقوماندان

ان ين ميدر.ن شده بودندبه شدت مظنويگمنويت هايکردند، نسبت به فعال
مخالفت با حکومت ياصلءث هستهيبه حيکه از ويمن اندرابؤجنرال م

شود، هرگونه سازش با ينام برده ميديدراواخر سال هفتاد خورشيمرکز
با احمدشاه مسعود يو.کرديتمام رد ميرا با شدتيجمعه اسک و منوک

از يمنصور نادرديسن درشمال، جنرال دوستم ويفرمانده معروف مجاهد
.ک درتماس بودينزد

جنرال جمعه اسک از کارگزاران معتمد دکتر نجيب بود که درجريان خيزش نظاميان شمال به .1
وسـيله  اسارت درآمد و سپس چند سال را در زندان احمد شاه مسعود سپري کرد و آخرکار، به              

.مسعود به طور مرموزي رها شد
وي فرمانـده  . جنرال مؤمن اهل شهرستان اندراب واليت بغالن از هواداران ببرک کارمل بود.2

جنرال مؤمن نسبت به نظاميان پشتون تبار به طور آشکار دشمني . بود) ايري تام( قطعه حيرتان 
جنرال مؤمن و نظاميان پشتون به مي ورزيد و نخستين شراره هاي اختالف قومي درشمال ميان         

بعد ۱۳۷۳مؤمن درسال . وجود آمد که اشتباهات دولت مرکزي باعث طغيان اين اختالفات گرديد
شامل جنبش ملي ، حزب اسـالمي     " شوراي هم آهنگي    " از شروع جنگ ميان ائتالف موسوم به        

ه دفـاع از مـسعود      حکمتيار وحزب وحدت اسالمي با نيروهاي تحت فرمان احمد شاه مسعود، ب           
.پرداخت ودرشهرک مرزي حيرتان ظاهراَ بر اثر سقوط چرخبال حامل وي به قتل رسيد
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، ياسيسيرويان همرازش دربيو اطرافيب بنا به اصرار منوگيدکتر نج
جالب .رپشتون گرفتيشمال از حضور فرماندهان غيهء قهريم به تصفيتصم

تا امروز ! منگل انتخاب شده بوديموقع، منوکين طرح بياين است که مجريا
که يقيوشناخت عميشيبا آن همه دوراندب يست که دکترنجيروشن ن

يان وفرماندهان ارتش داشت، چه گونه رضا داد که شخص احساساتيازاطراف
.ت به منطقه اعزام شوديمورأن ميانجام ايبرايمانند منوگ

يقوماندان سارندو"خدايب"ملقب به ، جنرال رسول يبه اساس طرح منوگ
فرقهءهجده، دگروال ستار بشرمل به ث قوماندانيبه حايپکتت يوال) سيپل( 
س جمهور يرتان به رئيون حيزيث قوماندان گارنيمن به حؤجنرال ميجا

، يميجنرال جمعه نظ. ديطرح مذکور بالفاصله ازکابل منظورگرد.ديشنهاد گرديپ
يبه جااما جنرال هالل. ار به مرکزاحضار شدنديجنرال هالل و جنرال احمد

بنا به . گرعازم کابل شدنديوست ودو جنرال ديمن پمؤرفتن به مرکز به جنرال 
هء يون بلخ در اعتراض به تصفيزيگارنيفرمانده، يت اسداهللا ولوالجيروا

يام رمزيبه اساس متن پين قوماندانياما ا.قاومت نشان دادافسران از خود م
:ن استيمتن کود چن. ديمسلح لغو گرديقواياعليسرقوماندان) کود( 

ت بلخ،يشمال درواليفيتاوپرايعموميت قوماندانيموجوددرصورت "
افسران يد پنداشته شده و قرار مادهء فصل قانون ذاتيون زايزيگارنيقوماندان
ب اهللايدکترنج".ديلغو گرد

:ن شرحينقل شده است بديز درکتاب ولوالجينيگريديام رمزيپ
ن يگ دربيآزاد بصفحات شمال درمنطقه ارتقا داده نشوند کهيکدر ها" 

1."افسران بلند رتبه نفوذ کرده است

روايـت  " خروج جنرال دوستم و سقوط دکتر نجيب اهللا"اسداهللا ولوالجي نويسنده کتاب . 1
:مي کند که

وارث کريمي درجنـگ دوم  . آزاد بيگ فرزند وارث کريمي افسر پيشين ارتش شوروي بود       
جهاني به اسارت ارتش نازي درآمد و پس از پايان جنگ از اسارت آزاد شد و به حيث قونـسل          

از فـراري  ( وي بعد با شخصي به نام کـريم  . شوروي در ايالت کراچي پاکستان به کار آغاز کرد   
کريم درپناه حمايت مالي مقامات انگليسي درکراچي زنده گي مي          . آشنا شد ) هاي آسياي ميانه    

از . بطهء وارث با کريم تا آن جا پيش رفت که کريم دختر خود را به ازدواج وارث درآورد              را. کرد
آن پس ، داماد جوان بنا به مشورهء خسر خود، ترک وظيفه کرد و حق شهروندي پاکستان را به          
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شماليالت نظاميرات درتشکييتغ

بدون کدام " خدايب"، جنرال رسولياعليدستور سرقومانداناد يبر بن
مل به ن که دگروال ستاربشريد اما هميفرقه هجده رسيبه فرماندهيمزاحمت

من پس ازآن جنرال مؤ. گندن او را به زندان افمرتان پا گذاشت ، جنرال مؤيح
مات يانجام تحکيکه از جنرال دوستم و جنرال حسام معاون فرقه هشتاد برا

را اختيار " کريمي"وارث به دليل احترام زيادي که نسبت به خسرش داشت، تخلص        . دست آورد 
آزاد بيـگ در شـهر راولپنـدي    . يگ محصول ازدواج وارث با دختر کريم خـان اسـت          آزاد ب . کرد

وي بعـد  از  . دررشتهء حقوق آموزش ديد و گواهينامه عالي درين رشته را از لندن به دست آورد   
.پايان تحصيل به عضويت جماعت اسالمي پاکستان به رهبري موالنا ابواالعلي مودودي درآمد

معي از تحصيل کرده هاي اسالم گرا که از پيگرد حکومت سردار خورشيدي ج۱۳۵۴درسال 
آزاد بيگ بنا به دستور پدرش، به . داود به پاکستان پناهنده شده بودند، درپشاور به سرمي بردند  

ناگهان رابطه ۱۳۵۷اما آزاد بيگ پس از کودتاي هفتم ثور . حيث مشاور استاد رباني کار مي کرد
. کرد وکار سياسي درميان مجاهدين ترک تبار درافغانستان را آغاز کرداش را با استاد رباني قطع

اتحاديه اسالمي واليات شمال " ۱۳۶۰وي به کمک عناصري درارتش پاکستان در زمستان سال 
را در شهر پشاور پايه گذاري کرد که درکنفرانس نخست آن شماري از روشنفکران      " افغانستان

وم کريم شخصيت روحاني قوم ترکمن به کمک آزاد بيگ به مخد. ازبک و ترکمن حضور داشتند   
اما چندي بعد اختالف جدي ميان آزاد بيگ و مخـدوم     . عنوان رهبر اتحاديهء شمال برگزيده شد     

توزيـع پـول بـه    . کريم به برکناري مخدوم کريم از کرسـي رهبـري اتحاديـه شـمال انجاميـد       
فت اما فرماندهان علي رغم دريافـت پـول   فرماندهان ازبک و ترکمن از سوي آزاد بيگ ادامه يا       

پس آزاد بيگ ناگزير شد که     . وتجهيزات از آزاد بيگ، دو باره به تنظيم هاي قبلي شان پيوستند           
او امکانات مالي گسترده اي . خود وارد افغانستان شود ودر ولسوالي کامرد سمنگان مرکز گرفت    

تطميع شمار زيادي از فرماندهان ازبـک و  دراختيار داشت و با استفاده ازين هزينه ها به جلب و 
.ترکمن وهزاره پرداخت

اما آزاد بيگ نسبت . جنرال دوستم درمقابله با دکتر نجيب با آزاد بيگ تأمين رابطه کرده بود     
آزاد بيگ مأموريت داشت تا در سرنگوني حکومت به نفع . به صداقت جنرال دوستم مشکوک بود

او حتي االمکان سعي مي کرد از بحـران  . خود را به کار گيردگروه هاي مجاهدين تمام امکانات    
گفته مي شود که وي اسناد و نوار هـاي مکالمـات   . روابط دوستم و دکترنجيب بهره برداري کند    

. به دکتر نجيب ارسال مي کرد) مامور رابط نجيب و آزاد بيگ( دوستم با خود را به وسيله آمرصمد 
.فعاليت هاي آزاد بيگ درشمال را از نزديک تحت نظر داشتاما دکتر نجيب مسير هاي پيچيده
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رتان يحيو سنگربندير دفاعيتدابيد، به اجرايخواستار کمک گرديدفاع
جمعه . ها را باد زدداد که خرمن مخالفتيروين جا اشتباهيدر. پرداخت
جنرال دوستم يهجده، عنوانءدرفرقه" خدايب"رسول ين معرفياسک ح

يبود که قطعات جنگين درحاليا.زبرزبان آوردين آميزشت وتوهيسخنان
دفاع در خطوط اول محاربه و" دفاع مستقالنه" يدوستم به عنوان ستون اساس

شهر کابل سهم يکمربند دفاعي، لوگرو همچنان درپاسگاه هاايات پکتيدر وال
سخنان جمعه . شديرون ميکم از کنترول باوضاع کم.ن کننده داشتندييتع

س يس جمهور صورت گرفته بود اما رئياسک بدون شک بدون مشوره با رئ
يب درمجامع حزبيدکتر نج.دشوارقرار داشتيتيدرموقعيجمهوراز لحاظ روان

يانين کاويد مزدک، نجم الديفر" ءخرابکارانه"يت هايازفعاليو دولت
يرويبين سه نفر اعضايکرد واياد مييزاريبرخارجه با يل وزيوعبدالوک

يلقب داده بود که قصد فروپاش" است بازهايس"را " وطن"حزب ياسيس
.ت درشمال را درسر داشتنديحاکم

يگرفت، گروه بنديبه خود ميکه اوضاع شکل اضطراريزانيبه هر م
ير مگرآشکار تيکديان ومقامات ارشد حزب وطن در برابر ينظاميوجبهه ساز

.شد
يام ، منوکيردفاع، اسداهللا پين معادله، اسلم وطنجار وزيک طرف ايدر

کرده بودند ودر ييق صف آرايمان اليکارو سليم پيازمحمد مومند، مقيمنگل، ن
، ياليل، محمود بري، وکيانين کاويد مزدک، نجم الديگر معادله، فريديسو

.سته بودندن صف بيمن، جنرال دوستم وجنرال هالل الدؤجنرال م
ست که به يچ وجه حاضرنيبه هيب اعالم کرد که وين زمان، دکترنجيدر
.ل شوديقايازيامتياسيسيرويدرب" است بازانيس"ومحوريناراضيهاجنرال

جزاعادهء قدرت ببرک کارمل که يزيب، فشار محورمخالف، چيبه نظر دکترنج
.دند، نبودبريمنام " يرهبرقانون"ث يبه حيهنوز هم ازو" است بازانيس"ا يگو

يو.م نخواهد شديگروه مخالف تسليدکتر با صراحت گفت که به خواسته ها
:ح کرديتصر
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اگر بخواهم " ندارنديميجز تسليياگرمعاش شان را قطع کنم، چاره "
".کسان خواهم کرديرتان را با خاک يف، شبرغان وحيمزارشر

ک چند ي،س جمهوريمعاون رئع يبا توجه به فربه شدن بحران، جنرال رف
يپشنهاداتيع به زوديرف.دن آتش مخاصمت به شمال سفرکرديخوابانيبرا

ع تا اندازه يت جنرال رفيمورأج ميب به نتايدکترنج.ه کردئس جمهور ارايبه رئ
و جنرال شود سبکدوش اش فه يتوافق کرد ودستور داد که جمعه اسک از وظ

ش ين اقدام دکتر با پياما ا.ل شوديتبدهشت کابل ءخدا به فرقهيرسول ب
جنرال دوستم تعهد کند که جنرال : زهمراه بود که درآن آمده بودينيشرط

.اورديخود به کابل بکجا بايمن را ؤم
مخالفان را يوار دفاعيکاهش بحران، ديبه جاس جمهور،ير رئيشرط اخ

يميعظيبان شمال به قول سترجنرال محمدنيواکنش نظام.ترکرداستوار
ياوليک گام بلند تر از خواسته هاي، "استياردووس" سنده کتاب مشهورينو

ت يس امنيد تاج محمد رئيس جمهور بايام دادند که رئيان پينظام.شان بود
يميتلقها يجاد دشمنيدر ا" يمحرک اصل"به قول آنان ت بلخ را کهيواليدولت
ن بود که يان ايناراضيست دوماست؟ خوانکردهفه سبکدوش ي، چرا از وظشد 

شمال انتخاب شود و يفيث فرمانده کل امور اوپراتيد به حيجنرال دوستم با
ز بلند ياما خ. بمانديرتان باقيون حيزيگارنيمن به فرماندهؤهمچنان جنرال م

ءداد، در ادامهيخبر ميوقومياسيق سيعميک اجندايان که درواقع از يناراض
نش کادر يگز،نين مطرح شده بود که پس ازيچنين ناراضاينظاميخواسته ها

د از طرف جنرال دوستم منظور شود و مقامات يدرشمال کشور باينظاميها
ن يدمزدک،اکرام الدي، فريانين کاوينجم الديدرشمال از سوياداريمحل

.د و منظور شوندييتا) برادرببرک کارمل( يالير و محمود بريگيپ
با کابل، از طرح بخش يه جنرال دوستم در صحبت تلفنب اگرچين ترتيبد

ب به يشمال با دکتر نجيهاان جنراليد، مخالفت مير خواسته ها انکار ورزياخ
باردوم يبرايگس جمهور به منويرئ.ر قابل بازگشت تقرب کرديک مرحله غي
هم نوپا درشمال را درياسيممکن، انتظام سين بار به هر بهايت داد تا ايمورأم
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1.اندازديآنان را از کار بين جنگيده و ماشيچيپ

ختم يبرايمهميکرد که هنوز فرصت ها و ابزار هايب فکر مياما دکتر نج
ر دفاع و يمعاون وزيميعظياو سترجنرال محمد نب. توفان درشمال وجود دارند

ان جنبش شمال يپل ارتباط ميون کابل را به هدف برقراريزيفرمانده گارن
بستر يد رويبود که بايواريدءت به مثابهين مأمورياما ا؛ت داديمورأل موکاب

!شديا بنا ميدرخروشان 
يميعظيان به نبيدرهء کدرهيليرهبر فرقهء اسماعيد منصور نادريس
:گفت
بودم، اما نب يو عدم اطاعت از اوامر دکتر نجيچيمن در آغاز، مخالف سرپ" 

من وخانواده ام يرمحضرتمام مردم و جهان، برابعد از آن که او درکابل ، د
ر کرد، يرا تحق) هيمذهب اسماعل( مذهب ما يو حتن کرد ودشنام فرستاديتوه

را که خودش ياو مصالحه مل. شه بسته شديهميالحه براصو ميگر راه آشتيد
م، يده اين به توافق رسيما با مجاهد... دياعالن کرده بود، به بن بست کشان

يروزيبرسد، ما به پيروزيب نخواست به پيرا که نجيهللا مصالحه ملانشاءا
."ديم رسانيخواه

يميبا جنرال عظيهشتاد درشهر پلخمرءجنرال حسام قوماندان فرقه
شاهراه ييبازگشايبرايميعظيدر واکنش به درخواست نبيو. دار کرديد

:ن گفتيرتان چنيح–کابل 

تصريح کرده است کـه دکتـر نجيـب پـس از آن کـامال بـه       " اردو وسياست"نويسندهء . 1
اين آخرين تالش ممکن براي حصول      . خريداري نظاميان و قدرت افسون گرانهء پول اکتفا کرد        

رهبري منوگي به شمال، اظهارات تهديـد  موازي با اعزام مجدد گروه تحت . اهداف ناممکن بود  
آميز دکترنجيب عنواني جنرال دوستم در جلسات مهم حزبي درکابل نيز، عـزم نظاميـان بـراي                 

. بالفاصله بمباران حيرتان و شبرغان آغـاز شـد     . تقسيم ارتش و سرنگوني رژيم را جزم ترکرد       
تقويت روز افـزون حـضور   .گلخان فرمانده حزب اسالمي با سالح هاي پيشرفته تجهيز گرديد      

احمدشاه مسعود درين کارزار، گام تعيين کننده ي بود که به هدف سقوط رژيم به جلو برداشته               
.شد
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تاشقرغان و سمنگان يدرمناطق تنگراياديزيب قسمت هايدکتر نج
. مردم را تلف کرده استين برده و مواشـيرا ازبياديزيبمبارد کرده، اهال

م، يب را ببخشياگر ما دکتر نج. ها خراب شده و مردم دربدر شده اندخانه
ب جنگ را خودش آغاز کرده يدکتر نج.بخشنديمردم محل و منطقه، او را نم

.م کنديقاخود راد کهيئبه او بگو. است
عت ين جمياز مناطق سمنگان به دست مجاهديبخش، ن اوضاعيمقارن ا

يگر گشت که با خروج گروه منويب ناگزين حال دکتر نجيدر.افتادياسالم
خدا و جنرال تاج محمد از شمال ي، رسول بمنگل شامل جنرال جمعه اسک

.موافقه کند
م گرفت تا به جنرال يناگهان تصمب يدکتر نج،همزمان با تحوالت درشمال

ف يش به مزارشريتحت فرمان خويروهايبدهد که با تمام ن" فهيوظ"دوستم 
دان جنگ و رو ياز ميرمنتظره درحکم خروج ناگهانين اقدام غيا! داخل شود

به يديخورش۱۳۷۰حوت سال ۲۳خ ياو به تار. کردن با دشمنان بوديبوس
:ق مخابره گفتياز طريميجنرال عظ

ش فردا وارد يخوياتيفه داده ام که با قطعات عمليمن به جنرال دوستم وظ
نند و مطابق اوامر تو ينشيت ميدر پهلو) داکراميس( گر ياو وپ. ف شوديمزارشر

ت يو وال) بلخ(دولت آباد يکابل وولسوال-رتانيدرحصهء باز نمودن شاهراه ح
.ندينمايسمنگان همراه با قطعات ما اقدام م

س جمهور، يدر مخالفت با رئرتان يمن درحؤبود که جنرال ميدرحالن يا
ت  مرکز يداد که حاکميت نشان مين وضعيبر زبان آورد و ايسخنان تند

.رفتين مناطق رو به اضمحالل ميدر
يد روزيجنرال مجيبه فرمانده۵۳ءعصر همان روز ، ورود قطعات فرقه

يگروه هاءحمالت گستردهف انجام گرفت و چند ساعت بعديبه مزارشر
ب يدکتر نج.ديآغاز گرديمواضع دولتياستقامت ها به سوين از تماميمجاهد

. دفاع کنديممکن از مواضع دولتيفشار آورد که به هر بهايميعظيباال
و حرکت يحزب وحدت اسالميروهايف به دست نيمزارشريفرودگاه ملک

ف ، ينرال دوستم به شهر مزارشرشب بعد همزمان با ورود ج. افتادياسالم
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1. هجده در خطر سقوط قرار گرفتءفرقه

ن شدت گرفت و سه بخش شهر يمجاهدين حال حمالت گروه هايبا ا
و يسات نظاميهرچند جنرال دوستم تا هنوز تاس. درکنترول آنان درآمد

ياورده بود، به شمول فرود گاه هايف را به تصرف خود درنيمزارشرياقتصاد
يهاموشککوپتر، يما ها ، هلين و پرقدرت شامل هواپيحات سنگي، تسلييهوا

ب، سازوبرگ پرحجم ارتش ين ترتيبد. ار داشتيسکاد و دافع هوا را در اخت
.م نشده بوديب تقسيمخالف دکتر نجيروهايان نيهنوز م

م يع رژيسرياز فروپاشيريجلوگيد که هنوز امکانات برايرسيبه نظر م
ب، در يدکتر نجيخبر استعفاياما انتشار ناگهان.ازدست نرفته بودبه طور کامل

يقوايروهايم و نيهء ده ها هزار هوادار رژيروح۱۳۷۰سال ين روز هايآخر
حرکت شتاب بروان ين سينيشود که اصرار بيفکر م. مسلح را درهم شکست

دکتر، . ودر گذاشته بياعالم استعفا تاثيبرايم قطعيب بر تصميآلود دکتر نج
استقرار اداره مؤقت به يراه را برايوين شده بود که استعفائمطمظاهراً
بنا به برداشت او، غرب از قدرت . سازمان ملل متحد هموارخواهد کرديهمکار

به طور که و هرگز اجازه نخواهد داد داشتاد گرا ها درافغانستان هراس يبن
ن يب اينجء محاسبه. بضه کنندرا قياسيک جانبه و فاعل مختار، قدرت سي

ر خواهد بود که يد، ناگزيايکار بيکه به کمک ملل متحد رويهر دولت:بود
و يک خلق و ساختار اداريحزب دموکراتيدرمشارکت با ارتش تحت رهبر

مهم ياعتقاد داشت که مهره هايو. ش ببرديآن، امور کشور را به پياسيس
دکتر حاال به . حوادث دارندتشديد اينردييهوادار ببرک کارمل نقش عمده 

دوستم به هدف دخول به شهر يده بود که صدور دستور برايجه رسين نتيا
را يتوانست حوادثين اشتباه ، اکنون نميرش ايپذ. ک اشتباه بوديف يمزارشر

جنرال هالل الدين هالل كه  .ر دهديي، تغندآمديش ميکابل پيکه به سو
:ناراضي درشمال حضور داشت، مي گويددرتركيب افسران ارشد

در آستانهء سقوط قرار گرفت، در كابل يك جلسهء تختيپاوقتي " 

:   وي به جنرال عظيمي گفت. جنرال دوستم با لباس محلي ازبکي درصحنه ظاهر شده بود. 1
ده ام تا هر امري کـه شـما   همراه خود به تعداد پنج هزار نفر و تعداد زياد تانک و توپچي آور         -

.بدهيد، اجرا کنند
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درآن جلسه تصميم اتخاذ شد . اضطراري به اشتراك فعاالن حزبي برگزار شد
كه براي حفظ امنيت ده ها هزار اعضا و هواداران حزب، جنرال دوستم نيروي 

تا اين زمان، دوستم از معتقدان احمد شاه .حفاظتي به شهر كابل اعزام كند
به اعزام نيرو از شمال به پايتخت اقدام وي براي من گفت كه اگر. سعود بودم

را از دست نخواهم داد؟ " آمرصاحب" كنم ، حمايت 
وقتي .درين باره صحبت كنيمسعود من مشوره دادم كه بايد با احمد شاه 

شاه مسعود رابطه برقرار كرد و موضوع جنرال دوستم از طريق مخابره با احمد
اما گفت اعزام نيرو به كابل را مطرح كرد، احمد شاه مسعود ناگهان مكث كرد

اما دوستم هفت صد تن از .كه مي تواني سه صد سرباز به كابل اعزام كني
سربازان وافسران را از طريق هوا به كابل انتقال داد كه رهبري آنان را جنرال 

.دكتر خان آقا برعهده داشتندمجيد روزي و
خ ين بار در تارينخستيکه برانداتفاق افتاده بوديع به گونه ايوقا

ت دولت يطهء حاکميافغانستان، شمال کشورکه تا دندان مسلح بود، عمال از ح
يعمل ميه دولت مرکزيخارج شده و به عنوان قوهء فشار بزرگ عليمرکز
ک حرکت يد در شمال درواقع آغاز ائتالف دوستم واحمدشاه مسعو.کرد
کشور ياسي، درتعامالت سيشين بافت و آرايش از آن، با چنيبود که پيخيتار

ءک دورهيک دوره و آغاز يان ين ائتالف، پايايف اصليتعر. ده نشده بوديد
.گر بوديد

ارشد، خصوصا جنرال يبا جنرال هايهنگآن آن که در هممب ضيدکترنج
يدوار بود که گروه هايکرد ، اميتخت را آماده ميدفاع از پا، نقشه يميعظينب

در مناطق مختلف شمال، هرگزاجازه نخواهند داد که واحد يمسلح حزب اسالم
او همچنان . کابل مارش کننديمشترک دوستم و احمدشاه مسعود به سويها

و کجا شده ين يمجاهديباور نداشت که جنرال دوستم به طور کامل با گروه ها
.داشته باشددرسرتخت رايال تصرف پايخ

ر دفاع ، راز يع گشت که جنرال اسلم وطنجار وزيشاين احوال اخباريدر
ب ازجمله جنرال طارق ير داخله و جنراالن وفادار به نجين وزيمحمد پکت

ز يع نيجنرال رف. ار واردمذاکره ومعامله شده انديده گان حکمتيدرپروان، با نمان
م ، ياز سردمداران رژيک بخشيظاهراَ. ار به مذاکره پرداختيمتدر لوگر با حک
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شنهاد يب پيجنرال طارق به دکتر نج. کردنديت ميار حماياز ائتالف با حکمت
د به ياحمدشاه مسعود به جبل السراج باءاز حملهيريجلوگيکرد که برا

ک يله ين وسيتا بداجازه داد که وارد شهرک شوند يحزب اسالميروهاين
کامل ارتش را در يکه رهبريمياما جنرال عظ. ديبه وجود آيپوشش دفاع

که اگر استدالل کرديو. شنهاد مخالفت کردين پيدست خود گرفته بود، با ا
ن يز با استفاده ازيل داده شود، او نيز تحويار نيحکمتيا بگرام برايجبل السراج 

مهم اطراف کابل ، ير هاپس دفاع از محو.ت به کابل هجوم خواهد کرديموقع
داده ل يتحوب يرقيرويا آن نين يابه ن که يبه مراتب مرجح تر است تا ا

ب در جمع جنراالن يانهء نجيها، آوازهء فرار مخفن تالشيهمزمان با ا. شوند
در باره يکسچيزد اما هيش ارتش دامن ميروبه افزايشانيارشد، برپر

.تنددانسينميزيعهء فرار چيات شايئجز
۱۳۷۱حمل ۲۴خ يجبل السراج بدون مقاومت سقوط کرد، به تاريوقت

ين و ارتباطات جنرال هايسنگيزپس ازضربات سالح هايکارنيشهر چار
ن يمقارن ا. از کنترول دولت خارج شد،با احمدشاه مسعوديو ادارينظام

ک يطرحيرورخارجه با احمدشاه مسعود ظاهراَيل وزيعبدالوکات احوال مذاکر
ين مذاکرات اطالع داشت و گمان ميب ازيدکترنج. ادامه داشتياداره ائتالف

يعت اسالميک خلق، ائتالف با جميکه درصورت حفظ بدنهء حزب دموکراتبرد
يالنيداحمد گيرسي، پيسور صبغت اهللا مجدديانه رو مانند پروفيورهبران م

خواهد " آسان تر"يوستن با حزب اسالمينسبت به پيمحمديمحمد نبيومولو
اکنون واضح .سقوط کرد۱۳۷۱حمل ۲۵خ يبگرام به تارييگاه هوايپا. بود

ک يبه هدف انتقال قدرت به متحدسازمان مللييشده بود که طرح پنج فقره 
.ب خارج شده استين رقيمجاهدي، از دستور کار گروه هايپانزده نفريشورا

با نفوذ درجنگ افغانستان که خود زبان ويث کشور ميبدون شک، پاکستان به ح
دانست ، يگران مستحق ميش از ديدرکابل بياسين سرنوشت سييرا درامر تع

تحت يکرد و به گروه هاينميطرح ملل متحد را به نفع خود تلقيز، اجراين
.ش دهنديوسته افزايد کابل را پيآورد که تهديفرمان خود فشارم
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شکار فرصت 

از افغانستان ، تالش کرده يخروج ارتش شوروازاحمد شاه مسعود پس 
. اورديد را به وجود بيط جديد درشرايک ارتش جديياساسيبود تا ساختار ها

قدرت يدن بر مدارج اصلي، تصرف کابل و رسيرزميش هايهدف از آرا
يص داده بود که در نبرد هايتشخيمسعود به درست.در افغانستان بودياسيس

تخت به يتصرف پاحرکت از شمال ودن به قدرت ، يرسياسرنوشت ساز بر
است؛ " هفت خوان رستم "در واقع گذشتن از،يت سراسريحاکمد يعنوان کل

به يحزب اسالم. نمودينمنا ممکن ن کاري، انجام ايودر محاسباتاما
تخت ، يک پاينزديشماليز در مناطق شمال و نواحيار نين حکمتيگلبديرهبر

اما برنامه اعالم  . را تحت فرمان خود داشتياديثابت ومتحرک زيواحد ها
ي، بازق جنگي، از طرا دراز مدتيبود که در کوتاه مدت ن يناشده مسعود ا

از ر را يپنجش–در امتداد کابل يمحليجنگي، گروه هاياز دهيامتا يو ياسيس
.تخت را اشغال کنديان بردارد و پايم

ن يادولت در شمال ،يسازمان نظاميهاختيرها  و شکست ويدگرگون
از تنش روز افزون و العالج يريبهره گيمسعود برافرصت را فراهم آورد تا 

. ، زمان را از دست ندهدب يقدرت مند شمال و دکتر نجيان جنرال هايم
دکتر يش فشار هايجه افزايبه سراغ مسعود آمد که در نتيچانس مساعد زمان

، در گام نخست سرکش در شمالان يا سرکوب نظاميازداشت و بيب براينج
ژه جنرال يان ارشد به ويه نظاميو سپس کليناراضياز جنرال هايبخش

.تخت آغاز شديپايمارش به سوو کردند ياعالم همدستدوستم با مسعود 
:دهد ين گونه شرح ميرا اياصليم ، صورت ماجرا هايمارشال فه

دکتر ، احمد شاه مسعود ، من ويديخورش۱۳۷۰در ماه حوت 
م يجمع آمده بودريدره پنجش1سنگه داالنيناحيقرار گاه رزمعبدالرحمن در

جنرال عبدالمومن فرمانده شهرک يام سريد و پياز راه رسيکيکه ناگهان پ

درين نقطه نخـستين تأسيـسات   . مکاني در باريکه دو کوه که جاده پنجشير از آن مي گذرد. 1
.دفاعي برپاشده است
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" آمرصاحب"ب را به يرتان وابسته به ارتش دولت نجيحيناتيو تأميمرز
ياز مقام فرماندهيوب يمن آمده بود که دکتر نجؤام جنرال ميدرپ.ل داديتحو

ف ياز احمد شاه مسعود کسب تکليو. رتان برکنار کرده استيهفتاد حيلوا
را آغاز کند؟يسرکشيا آن که بنايگردن نهد ب يامر دکتر نجبه کرده بود که 

:گفتيام جنرال دولتياحمد شاه مسعود بعد از قرائت پ
!مقاومت: نکته مهم نهفته استک يام ين پيدر

افتد، خاطر نشان کرد يکه ممکن است اتفاق بيعيضمن شرح وقامسعود
د به يو حرکت جديجاد هم آهنگيت به منظور ايأت با صالحيک هيد يکه با
رتان اعزام يحيب ، از جانب ما به سويمقابله سرنوشت ساز با ارتش نجهدف
.شود
ت آماده ين مأمورياياجرايکه برافه سپرديمن وظيبرا" آمرصاحب "
ر يمختلف مسلح در مسيط راه بندان زمستان و حضور دسته هايدر شرا.شوم

نداشتم جز آن که همراه با يرتان ، من راهيبزرگراه سالنگ ها  تا شهرک ح
احمدشاه مسعود به هنگام وداع .افتميموتر به راه بيچند مرد مسلح به سوار

د به خانه يه کرد که نخست بايتوصياو ظاهرا به شوخ. تاده افيبه گرباَيتقر
گر بر خطرات يرا او بهتر از هر کس ديزسم؛  يت نامه خود را بنويبروم ووص

د منصور يسيقبل از حرکت، فرد ارتباط.ت وقوف داشتين مأموريمسلم ا
با دوستم و جنرال مؤمنجنرالاتفاقه که خود به يليرهبر فرقه اسماعينادر

د منصور يمسعود از  فرد رابط س. دياسته بود، از راه رسلت به مخالفت برخدو
ر راه يدر مس" تتمدره "يدر روستايپ روسيک موترجيمطالبه کرد که فردا با 

رتان يحيبه سو"راه بلد"فردابد و ما را به عنوان يک به کابل ، حضور ينزد
.کندييراهنما

ه خط جاده يپ در حاشيموتر جيد که وقتدا) کود ( به ما رمز يعامل ارتباط
شما حرکت گذارد؛ آنگاهيمه باز ميک دروازه خود را نيد، يآيبه سراغ شما م

ضر شد و گاه حاوعدهن فرد فردا صبح وقت دريا.ديد و سوار موتر شويکن
ا يهر مانع ير جاده به سويم که در مسيصله کرده بوديقبال ف. ميسوار موتر شد

درنگ يدولت متوجه ما شود ، بينفرات نظاميکه از سويخطرينشانه ها
.ميم و با سرعت راه خود را به جلو بگشائيکنيراندازيت
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يدولتياز نفرات نظاميبا شمار1)دروازه تاجکان ( يدر پاسگاه بازرس
کرد و يپاسگاه تحکم لفظينظاميبااليم اما فرد رابط منصور نادريمقابل شد
قبر "ه موسوم به يدر ناح.ميعبور کنياز مانع بازرسيريبدون درگميما توانست

ک يکه لحظه به لحظه به آن نزديپاسگاهياز محافظان من به سويکي" نريکل
:م ، اشاره کرد و گفتيشديم

وزارت خدمات اطالعات يمأموران نظام" ( خاد) "پاسگاه ( آن جا پوسته -
.قف خواهند کردد ما را متويتردياست و ب) يدولت

با سرعت عبور د ويدستور دادم که هرگز به اشاره نفرات پاسگاه توقف نکن
ب با سرعت از مانع پاسگاه گذشت و محافظان خاد به استفاده از يموتر ج. ديکن

م و به ياما چانس آوردکردند؛يراندازيتماياز عقب به سو2کاياسلحه نوع پ
شهر خنجان يبه سويتندامد و با ينوارديبيک از همراهان ما آسيچ يه

به . ت دارديموقعيرسالنگ شماليت سمنگان است که در مسيخنجان مرکزوال
به افراد خود سفارش کرده بود که ما را يد منصور نادريس.ميراه خود ادامه داد

ح دادم که در خانه ياما من ترج3 .انتقال دهند) اوياقامت گاه اصل( ان يبه دره ک
يالبته به زود.ميت بغالن اقامت کنيمرکز واليدر شهرک پلخمريادرنيآقا

ان يدر مورد انتقال ما به دره کيم که علت سفارش محرمانه منصور نادريديفهم
ما . مقامات کابل افشا شوديت براين مأمورياخواستينمين بود که ويا

فورم يونيم که با يبر تن داشت) يفورم پلنگيوني( مخصوص يلباس نظام
با مهماندار، به يچنان که وقت.تفاوت داشتيبه طورآشکاريان دولتينظام
م ، ساکنان محل از يبه گردش رفتيپلخمريکيدر نزد" چشمه شفا"يسو

!ما شگفت زده شده بودنديافه هايدن قيد

.ناحيه ورودي به گذرگاه معروف سالنگ. 1
ثابت کرده يک نوع اسلحه  خود کار دور زن است که درجنگ هاي افغانستان کارآيي خود را .2

.است
قصر معروف آشيانه عقاب که بيـست سـال   . دره کيان مرکزاصلي فرقه اسماعليه واقع است.3

پيش درآن جا بنا شده بود، درجريان جنگ ها با طالبان دراواخر سال هاي هفتاد مدتي به اشغال       
لبـان  آشيانه عقاب که به شکل يک عقاب اعمار شـده بـود، بـه وسـيله گـروه طا       . طالبان درآمد 

.انفجارداده شد
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ن ي؛ اما دردن ما آمد يان به دياز دره کيد منصور نادريسبامداد روز بعد ، 
را يگوشد منصور يپسر سد جعفريس. م به صدا درآمديسيتلفن بيهنگام صدا

را يد منصور گوشيس. کنديب صحبت ميو گفت که دکتر صاحب نجبرداشت
خط تلفن به گوش يب از آن سوين دکتر نجيسنگيصدا... در دست گرفت

خواست که جنرال مؤمن را يميمنصور نادرد يب مصرانه از سيدکتر نج. ديرس
از اوامر مرکز، يو سرکشيم تازه اش در مورد مخالفت با دولت مرکزياز تصم
... داند يعواقب کار  خود را نم... مؤمن خان بچه است: گفت يو. بداردبرحذر

... شما يار من براياخت... دياوريرون بيراهه بين بياو را از... ق ممکن يبه هر طر
.ديق خود حل کنين مسأله را به طور حتم از طريا

جه را به اطالع شما خواهم ينت... درست است : به دکتر گفت منصور د يس
1.رساند

م به شهر يما بتوانبدهد کهيبيتقاضا کردم تا ترتيد منصورنادرياز سمن 
"ميتاشقرغان برس تاشقرغان دم و ين در نواحيفرمانده مجاهد" يصدباش. 

پس ازآن به ماو آمديبه حساب ميما مکان امنيداشت و برايدستگاه
د حسام يجنرال س.ميرتان برويدار جنرال مومن در حيم به ديتوانستيميآسان

" يپيهفتاد پ" نوع يک واسطه زرهيسوار در يد منصور نادرين داماد سيالد
أت ما، يقبل از ورود ه.ميتقرب کن" ولگا"م به غند موسوم به يجلو زد و ما توانست

را ين ، شامل دکترمشاهد و فرمانده احمديمجاهدازيگريأت ديک هيمسعود 
.ه قطغن به آن جا اعزام کرده بودياز ناح

ت يد که تماس ما با شما و مأموريخواهيچرا نم: من به جنرال حسام گفتم 
ما افشا شود؟يعبور
.ديم وقت بدهيک روز براي: گفت يو

بربنياد اظهارات مارشال فهيم، دکتر نجيب درادامه تماس تلفنـي خـود از سيدمنـصور    . 1
گفته مي شود که فهيم ، فرستاده مسعود نيز در پلخمري آمده است؟ : نادري پرسيد 

: سيد منصور در جواب دکتر نجيب گفت
جا حضور يابد، پايش را قطع مي اگر فهيم درين  ... داکتر صاحب ... اين خبر درست نيست     

!کنم
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د شبانگاه ينتوايشما م:گفتمؤمن جنرال .با جنرال مؤمن درتماس شداو
ر جاده تاشقرغان تا يدر مسجنرال حسام گفت. ديرتان داخل شويبه شهرک ح

ک يلووات ، يک۲۲۰شن برق يست" ه موسوم به يدر ناح" رتان يحيدو راه" 
ن يايب مستقر است که فرماندهيان وفادار به دکتر نجيپاسگاه بزرگ نظام
ام وعده داد که قبل از حسجنرال. بر عهده دارد" ريسرت"پاسگاه را جنرال 

جنرال يم تا ستاد نظاميدهي، دستور مرتانيحيدو راهيبه سوحرکت
ن به يدر شهرک تاشقرغان فرماندهان مجاهد. ان برداشته شودياز م" ر يسرت"
، ق ممکنيور صادر کردم که به هر طرآن ها دستيبرا. دار من آمده بودنديد
يدر هم بکوبند تا راه حرکت ما به سورا " ر يسرت"جنرال يد مقر فرماندهيبا
ستاد يکيدرنزد" جهان نما " ه موسوم به باغ ياشغال ناح. رتان باز شوديح

ن از صدور دستور جنگ تا يمجاهد. ز جزو دستورات جنگ بودير نيجنرال سرت
ر را يمشترک ، جنرال سرتيک حرکت جنگيع شدند و دريتشجياديحد ز

بود ين در حاليا. را درکنترول خود در آوردندو سپس باغ جهان نما بازداشت
رتان به فرمانده عطا گفته بودم که جنگ يحيدو راهيکه قبل از حرکت به سو

به سپس . ز آغاز کنديف را نيدر اطراف شهر مزارشريدولتيروهايه نيعل
ن کار يم وايرتان وارد شويدر روز روشن به حد يکاروان همراه دستور دادم که با

:ديما متعجب گشت و پرسيجنرال مؤمن از ورود ناگهان. ميکرديلعمرا 
د؟يامديچرا شب هنگام ن-

!ميآمده اخوب حاال که: من گفتم 
ن که حضور ما در روز يا. به خود گرفتيزيافه تأثر انگين قجنرال مؤم

جنرال مؤمن چرا مطبوع طبع او واقع نشد، تصورم يروشن در پناهگاه نظام
به شمول 1،ان هوادار کارمليدرشت جريهره هادر اصل مه کن است يا

، از مدت ها دولتييبااليگرآنان در رده هايديت هايان ارشد و شخصينظام

ببرک کارمل رهبرجناح پرچم حزب دموکراتيک خلق بود که به تاريخ ششم جدي همزمان با . 1
. اشغال افغانستان از سوي ارتش شوروي ازمسکو به کابل آمد و به رياست جمهوري انتصاب شد

مقام منشي عمومي کميته بر اثر تصميم رهبري جديد اتحاد شوروي سابق، از۱۳۶۵وي درسال 
مرکزي حزب و رياست جمهوري افغانستان برکنار شد و به جاي وي، دکتر نجيب که تا آن زمان 

.را برعهده داشت، به رياست جمهوري برگزيده شد" خاد"رياست سازمان اطالعاتي 
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آغاز ب يدا اما مشهود را به هدف ختم اقتدار دکتر نجيک نوع حرکت ناپيش يپ
هء ب از قدرت و اعادينجدکترنه راندن يزمها به طور واضح درآن. کرده بودند

وع شاخهء پرچم حزب ومشريبه عنوان رهبر اصلت ببرک کارمل يثيح
و طرح موضوع هم دست گرفته بودنديرا  روييهابرنامه ، ک خلقيدموکرات

يک بازيشتر به عنوان ياحمد شاه مسعود بيبا رزمنده گان تحت رهبريآهنگ
ها را بر جريان ماجرا1جنرال هالل الدين هالل.بودمطرح ياسيکوتاه مدت س

:اساس چشم ديد هاي خود چنين توضيح مي دهد
زماني كه فهيم خان ودكتر مشاهد از سوي احمدشاه مسعود به بغالن، مزار 
شريف و حيرتان سفر كردند، مذاكره  و تماس ميان جنرال دوستم و دكتر 

نيز درچندين نوبت 3و جنرال رفيع2"قهرمان" نجيب از طريق جنرال مصطفي
هيأت اعزامي دكتر نجيب به جنرال دوستم اطمينان داده بودند . ه بودادامه يافت

كه جنرال جمعه اسك و تاج محمد رئيس امنيت دولتي بلخ به حكم رئيس 
و آن عده جنرال هاي شمال كه در نتيجه جمهور از شمال بيرون مي روند

تغييرات از وظايف شان بي جا شده اند، دو باره مي توانند به دفاتر خويش
.برگردند

چون جنرال دوستم از ورود هيأت احمد شاه مسعود به رهبري فهيم آگاهي 
خواهد سعي ه شمال، يخصوص حل قضدروعده داد که، به جنرال رفيع ه بوديافت

جنرال هالل از افسران مجرب ارتش افغانستان درسال هاي شصت وهفتاد خورشيدي است . 1
.ه درحال حاضر، عضو مجلس نمايندگان کشور استک

مصطفي از پيلوتان ورزيده ارتش افغانستان درسال هاي شصت بود که درجنگ هاي متعدد .2
لقب قهرماني از سوي ببـرک    . برضد گروه هاي مجاهدين، پرواز هاي دشواري را انجام مي داد          

۱۳۷۳، به دوستم پيوست ودرسال وي بعد از سقوط دولت دکتر نجيب. کارمل براي وي داده شد
دردفاع ازنيروهاي جنرال دوستم برضد مسعود،شرکت کرد و هواپيماي حامل وي از سوي يـک                
جنگنده شکاري وابسته به نيروهاي مسعود درکوه هاي سالنگ هدف قرارگرفت وجنرال مصطفي     

.جان خود را از دست داد
تيک خلق بود که درروز کودتاي هفتم ثورجنرال رفيع از نخستين گروه افسران حزب دموکرا.3

خورشيدي سوار بر تانک بر اهدافي درداخل ارگ رياست جمهـوري حملـه       ۱۳۵۷) ارديبهشت(
او . وي سال هاي متوالي به حيث وزير دفاع ومعاون رياست دولت ايفاي وظيفه مي کـرد           . ورشد

با گلبدين حکمتيار مالقات عالي ترين مقام دولتي رژيم دکتر نجيب بود که درآستانه سقوط دولت
.به کابل راه داد۱۳۷۱کرد و نيروهاي حکمتيار را در روز هاي پنجم و ششم ثور سال 
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.کرد تا رضايت جنرال مومن را حاصل كند
او در واقع . به گفتهء جنرال هالل، وعده و وعيد هاي دوستم صادقانه نبود

مقامات دولت از ورود فهيم به منطقه اطالع .وقت كشي كندکهشت تالش دا
ديدار فهيم با دوستم در . فهيم خواهان مالقات با جنرال دوستم بود. نداشتند

درين حال دولت اطالع يافت كه گزارش ها در . شهرك حيرتان صورت گرفت
منن با شركت فهيم، دوستم و جنرال مؤمذاكره سه جانبه در حيرتامورد

.پس ازآن مذاكره ميان دوستم و هيأت دولت خاتمه يافت.صحت داشته است

د يجديهايباز

که به ب يفرستاده دکتر نج" يميعظ"ين احوال ، سترجنرال نبيمقارن ا
آنان با احمد شاه مسعود و يسرکش و اتحاد عمليمنظور ختم غائله جنرال ها

ف به يدر مزار شر، تختيپايوبه سيو حرکت احتماليفرماندهان حزب اسالم
تحت کنترول جنرال دوستم يو جنگ افزار هايت جنگيبرد، بر ظرفيسر م

هزاران يرياز سرازيرين تالش خود را به هدف جلوگيد بسته بود و آخريام
يبه نظر من حال يبا ا. بستيبه کارمف يمجاهد مسلح به داخل شهر مزارشر

ييارويرويبرايآماده گيرقابت وحت. بوديز درحال فروپاشيکه همه چد يرس
ک و يژياستراتي، اراضيجنگيبه ابزار هايان گروه ها به منظور دسترسيم

) يد منصور نادريمقر س(ان يدر دره ک. ش بوديدرحال افزايکيامکانات لوجست
، جنرال دوستم و از احمد شاه مسعودينده گيبه نمام يم فهيان قسيمذاکرات م
. و جنرال مؤمن صورت گرفتيمنصور نادر

ر کابل يتسخيات  مشترک به سوين بود که عمليمذاکرات ايموضوع اصل
نده گان ينماوشمال ي، روشنفکران دولتجنرال مؤمن. آغاز شوديحت چه نامت

" يجنبش مل" ن حرکت تحت نام يشنهاد دادند که ايپير جهاديغيسازمان ها
مقدمات ش از آن ، يمدت ها پ.نبود يفک امر تصاديشنهاد ين پيا. آغاز شود

افته ها و روشنفکران طرفدار کارمل و يل يلهء تحصين حرکت به وسيجاد ايا
، آماده شده جنرال دوستم گرد آمده بودنديهبرکه بر محور رر پشتونيعمدتا غ
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دن به قدرت، نه تنها يرسيدر بازيوجود نداشت که جنبش مليديترد.بود
ن واحمد شاه يدر برابر مجاهديبه عنوان قدرت موازداشت کهيآماده گ

، بلکه ، ر داشته باشديب حضور اجتناب ناپذيت پس از نجيمسعود در حاکم
ن جلسه ياما در.دانستيد را حق خود ميجداوضاعد در يت جدياحراز موقع

.حاصل نشديد توافقيونام حرکت جديمحور رهبريرو
يح مين گونه توضين باره را ايدرم علت عدم حصول توافقيمارشال فه

:دهد
درشمال به ياسيو سيک نظاميع و دراماتيمن با توجه به تحوالت سر-

ب ودولت يکه با دکتر نجيدولتياسيوسينظاميبردم که نهاد هايک نکته پي
د بودند، يوه جديبه شيک هژمونيبه يابيمقاطعه کرده و در صدد دستيمرکز
ش ياز پيطرح خواسته هاو ياسيت سيريور، نظم و مداميث سامان دهياز ح
فهم يو داراين که عمدتا افراد محليمجاهدي، نسبت به گروه هان شدهيتدو

ان ما و يکه ميدر مذاکرات. برتر قرار داشتنديتيل محدود بودند، در موقعيو تحل
متوجه شدم که هرنوع از دولت انجام گرفت،جدا شده يان و کادر هاينظام

ن امر يد دريپس نبا. ن خواهد بوديان مجاهدين جلسه به زيتوافق و معاهده در
ات شمال و ين والساکناين محليمجاهديدسته ها. ميکرديشتاب زده عمل م

بهره بودند ويبرابر با جناح مقابل بي، از داشتن توان فکرقطغن در آن زمان
ده با هواداران يچيپيو معامله هاياسيسيهايشبرد بازيپيهنر الزم برا

يکه صورت مييصله ي، هر فادثدرگرماگرم حو. رانداشتنديحرکت جنبش مل
ن به دنباله روان يآورد که مجاهديد ميرا پدين حالت وضعي، در بهترگرفت

.شدنديران کارکشته جناح مقابل مبدل ميمد
بدهم که ما در کار سقوط دادن اميپ" آمرصاحب"پس صالح دانستم به 

ياسيح دادم که دسته جات سيام توضيدر ادامه پ. ميف اشتباه کرده ايارشرمز
الزم اند اما ييانتظام وکارآي، داراهايپرچميتحت فرماندهيواحد هاو

خود را ، داد هاين رويدر گرماگرم استند کهيآماده نيچ نگاهين از هيدمجاه
احمد شاه مسعود من همچنان به . تطابق دهندد يت جديبا وضعروزمندانه يپ

تخت و ين اشتباه، در اشغال پايجبران ايد برايشنهاد دادم که باير پيدرپنجش
.ميکنيش دستيت کندز پيوال
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:احمد شاه مسعود پاسخ فرستاد 
...دير برگرديبه پنجش... ت شمال موافقم يل شما ازوضعيبا تحل

ن هالل يالدو جنرال هالل يد روزيکوپتر همراه با جنرال مجيک بال هليبا 
يت ميکوپتر را هدايجنرال هالل، هل. مير به پرواز در آمديدره پنجشيبه سو

باال ياسيو سياگر دست شما از لحاظ نظام: م گفت ير راه براياو در مس. کرد
، آماده بين ترتيبد.د شديمواجه خواهينده با مشکالت سختينباشد، در آ

ش رو بود، يکه درپيسرعت حوادثخود را با ياسيو سيت نظاميم تا ظرفيشد
:جنرال هالل درين باره مي گويد.ميهم آهنگ کن

بي ثباتي وهرج ومرج در مزارشريف ۱۳۷۰ماه حوت سال ۲۷به تاريخ 
قوت هاي . جنرال اسك و تاج محمد از منطقه فرار كردند. گسترش يافت

يف ، البته در سقوط مزار شر. حوت به مزار شريف داخل شدند۲۹دوستم شب 
بعد از . ، تفاهم قبلي وجود نداشتاي نظار و فرماندهان ناراضي شمالميان شور

، گروه دومي به رهبري جنرال نبي عظيمي و سفر جنرال رفيع به شمال
سيداكرام پيگير نيز وارد منطقه شده بودند اما بي اعتمادي به حدي عميق شده 

ه بار حاكميت كابل بدلخواه براي ۀها نتيجبود كه هيچ يك ازين مأموريت 
رغان، فرماندهان وفادار به حكومت ب، و شدوستم در فارياب، سرپل. نياوردند

مركزي را متواري ساخت و قطعات قومي عمدتاً پشتون كه از سوي منوكي 
منگل و جنرال اسك درين مناطق تشكيل شده بودند، خود به  خود متالشي و 

ادري رهبر فرقه اسماعليه جلسه شب نوروز درمنزل سيد منصور ن.شدنديفرار
نماينده حزب ، ، دكترمشاهددرآن علم خان آزادي، فهيم خانيي برگزار شد كه 

. من و شخص آقاي نادري اشتراك داشتندوحدت، جنرال دوستم، جنرال مؤ
:درجلسه، دو موضوع اساسي مورد بحث قرار گرفت

جنده سخي را چه كسي برافرازد؟: يك 
در مزارشريف متوقف مي شوند يا به سوي كابل هجوم آيا نيروهاي ما : دو

مي كنند؟
نه به عنوان فرستاده ويژهء كه جنرال نبي عظيميبودفيصله نهايي اين 

.يك عرف تاريخي جنده را باال كندرسم، بل، ازسوي شخص خودش به دولت
:من خطاب به حضار گفتدرين جلسه جنرال مؤ
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ه حوادثي كه درشمال جريان دارد، رهبر و بزرگ ما چپي ها دررابطه ب-
نظر شما چيست؟... جنرال دوستم است 

!ما نظري نداريم: من گفتفهيم در پاسخ به سخنان جنرال مؤ
من ارج از مكان جلسه آمديم، جنرال مؤاما وقتي جلسه پايان يافت و به خ

:ازسخنان خود ندامت كشيد وگفت
!من اشتباه كردم

:جنرال هالل مي افزايد
جنرال . من به طور واضح از روي احساسات بيان شدان جنرال مؤسخن

را درشمال مطرح نكرده " كالني"دوستم تا آن لحظه هيچ گاه ادعاي رهبري و 
او درنهايت ترجيح مي داد كه به حيث فرمانده عمومي اوپراتيفي شمال .بود

ه سيس جنبش ملي كفكر اصلي تأبه گفته آقاي هالل، اساساً.برگزيده شود
روشنفكر ( بعدا كلمهء اسالمي به آن اضافه گرديد، درمغز نجيب اهللا مسير 

جوانه زد كه حركت هاي بعدي خود به خود درجهت ايجاد ) ناراضي از دولت 
هيأت اعزامي احمد شاه .جنبش ملي به رهبري جنرال دوستم شكل گرفتند

سواري چرخ مسعود به رهبري فهيم خان به تاريخ هفده حمل از مزارشريف به 
:مي گويدچرخبالپيلوت ،جنرال هالل. بال نظامي به پنجشير بازگشت

، نجيب اهللا مسير و فضل عالوه بر فهيم خان، آدينه سنگينما يهواپدر 
طغيان طوري كه .احمدطغيان نيز حضور داشتند كه به ديدار مسعود مي رفتند

ه اين مرد چه گونه خود مي گفت، عالقه مند مالقات با مسعود بود تا بداند ك
دكتر عبدالرحمن نيز ياد آور شد كه مراجعهء افراد بلند پايهء آدمي است؟

درين حال .حكومت كابل به پنجشير، در ماه هاي اخير افزايش يافته است
ناگهان يك موترجيپ درنزديكي ما توقف كرد و احمد شاه مسعود ازآن پياده 

داد كه راه تردد به كابل را از همان مسعود بالفاصله به افراد خود دستور .شد
جاسوس هاي دولت نتوانند از دره نقطه يي كه ما فرود آمده بوديم، قطع كنند تا 

.بيرون بروند و چشم ديد هاي شان را به مراكز امنيتي دولت گزارش دهند
:جنرال هالل مي افزايد

غاز دكتر عبدالرحمن آود، فهيم وجلسهء سري در پنجشير با اشتراك مسع
مسعود به گزارش هيأت با خونسردي گوش . شد كه من هم درآن حضور داشتم



خوابيدهراز - 35 -

پيوسته سوال مي كرد كه آيا در شكل گيري حوادث شمال كه بهوي .مي داد
، نقش حزب دموكراتيك تا چه اندازه انزواي دولت مركزي انجاميده است

ط كند، به اين موضوع دقت مي كرد كه اگر نجيب سقوبرجسته بوده است ؟ او
هر فركسيون وابسته به حزب كه با ما در يك ائتالف قرار بگيرند،  به طور 

جنرال .جداگانه ازموضع خود شان برخورد خواهند كرد كه اين به نفع ما نيست
بعد از جلسه سري، يك نشست محرمانه و دو به دو ميان من و : هالل مي گويد

:احمد شاه مسعود صورت گرفت
من حقيقتي ! جنرال: صحبت خود ماني روي آورد و گفتمسعود ناگهان به" 

برايت بيان مي كنم كه شايد روزي قيد تاريخ را به حيث يك مسئوليت تاريخي 
منظور از بيان اين مسأله آن است كه روزي مسئوليت پيامد .افغانستان شود

من : وي به چشمان من نگاه كرد و گفت.اين جريانات به گردن من نيفتد
من توان رهبري و . طرفدار سقوط نظام درين مقطع زماني نيستماساساً 

مي بينم و رهبران هفت گانه در نمديريت اين حوادث دراماتيك را درخود 
رهبران پشاور .ظرفيت رهبري افغانستان كنوني را ندارندنيز پشاور پاكستان 

ان رهبران تنظيم هاي هشت گانه در ايران را به حيث مسلم" متاسفانه"نشين 
، گفت وگو و ايجاد زعامت ن كه اين رهبران زمينه كنار آمدناي.قبول ندارند

بعيد ... بعيد است ... بعيد است ... را فراهم كنند دركشور جهاد و رهبري ملي 
!است

:مسعود ادامه داد
شما جنرال هاي ناراضي از دولت به حدي آشفته و پراكنده هستيد كه توان 

ل با مجاهدين دريك ائتالف نظامي را كه حداق–ايجاد يك محور سياسي 
اين ها دسته هايي اند كه  فرداي خونين . پايدارباقي بمانيد، از دست داده ايد

اكنون همه درمرحلهء احساسات سخن مي گويند وعمل . در انتظارشان است
وقتي دور احساسات خاتمه يافت، مناسبات نيم بند ميان مجاهدين . مي كنند

من معتقدم كه تفاهم . اراضي حكومت نجيب از هم مي پاشدجنرال هاي نو
من .ميان بدنه هاي ناراضي ازدولت ومجاهدين تا كنون عميق نشده است

شخصاً براي انجام مسئوليت تاريخي درين وضعيت حساس دو هزار كادر 
داشتن لشكر جنگي آن چيزي نيست كه من براي . ورزيده در اختيار ندارم
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.نمتحقق آن تالش مي ك
:جنرال هالل مي گويد

مسعود تاكيد كرد كه پاكستان وهوادارانش در افغانستان آن قدر اذهان 
عامه را بر ضد من تحريك كرده اند كه در صورت حفظ پيوند هاي موجود نيز، 

آنان به زودي اختالفات و . مشكالت سختي را بر ما تحميل خواهد كرد
اهند زد و درآتش اختالف مردم حساسيت ها ميان پشتو و فارسي را دامن خو

!ها در راه اندبه هوش باشيد كه خطر. هند ريختروغن خوا
چه ،عود گفتم كه دولت درحال سقوط استبراي مس:جنرال هالل مي گويد

بايد كرد؟
تا پالن پنج فقره اي ملل متحد را اگر بگذارند تطبيق شود،: مسعود گفت

من در صورت . دست خواهيم يافتيز هاي زيادي رسيدن زمان انتخابات به چ
پالن ملل متحد با مشاركت عناصر .به كابل نخواهم رفتاجراي اين پالن نيز

من به كابل نخواهم رفت، . رژيم هاي گذشته كار ساده يي نيستكهنه گراي 
. تا زماني كه براي انتخابات آزاد آينده آماده گي نگرفته باشم

:من پرسيدم
كابل و برهم زدن پالن ملل متحد پيش دستي كند، اگرحكمتيار در حمله به 

كرد؟چه خواهيد
!بدون هيچ درنگي جنگ را آغاز مي كنيم: مسعود با قاطعيت جواب داد

، جنگ يگانه گزينهء شماست؟چرا درين صورت: ال كردم ؤسگريبارد
... مارش پاكستان براي اشغال افغانستان آغاز شدني است: مسعود گفت
!تان را زير پا مي كندپاكستان افغانس



خوابيدهراز - 37 -

کابليبه سو

ها و نفوذ يبا استفاده از توانمند1نظاريداد ها، شوراين رويهمزمان با ا
به که يدولتياسيوسيمجموعه عناصر نظاميريخود و همچنان با به کار گ

در را خود يرزميت داشتند، توانسته بود که دسته هاياز مسعود فعاليهوادار
، افراد واطراف آن" کوهستان"يدر نواح.بگرام جا به جا کنندييهواگاهيپا

د که در آستانه يگويم ميمارشال فه.ار فعال بودنديحکمتيمسلح حزب اسالم
ر آمد و يبه پنجش" سيادر"ار به نام ين حکمتينده گلبديکابل، نمايحرکت به سو

ات مشترک يعمليرادر خصوص اجيار و استاد ربانيان حکمتيمتن توافقنامه م
احمد شاه مسعود . ل دادياحمد شاه مسعود تحويرا برالتن برضد دويمجاهد

:به من گفت
!م خانيس حرکت کن فهيبا ادر... د استفاده کردين فرصت باياز-
ا يس سوال کردم که آيمن به نوبهء خود از ادر. بوديت دشوارين مأموريا

مرا از مناطق تحت کنترول حزب از محافظان يتا من وگروهاستقادريو
شب از دهانهء دره . س موافقت کرديادر. ت انتقال دهدين، با مصؤياسالم
توقف " گلبهاريشرکت نساج"ک چند در يم و يگلبهار گذشتيبه سور يپنجش

شوراي نظار مجموعه اي ازفرماندهان مسعود بود که دراوايل سال هاي شصت خورشـيدي  . 1
اعضاي ايـن شـورا درمراحـل   . درزمان جنگ برضد ارتش شوروي به ابتکار مسعود تشکيل شد   

حتي مولوي جالل الدين حقاني که . اوليه، شامل فرماندهان شمال وبخش هاي جنوب و شرق بود
بعد ها فرماندهي واحد هاي رزمي طالبان به سوي پنجشير را بر عهده گرفت، درسال هـاي اول       

اين شورا به اضافه پيشبرد جنگ ودفاع، مديريت سياسي خود مختـار را    . عضو شوراي نظار بود   
اما درسال هـاي بعـد از پيـروزي     . شوراي نظار با نام مسعود درپيوند است      . کرده بود  نيز ايجاد 

مجاهدين، شوراي نظار ساختار گسترده خود را از دست داد و بازهم به عنـوان يـک مـديريت                
بعد از شهادت مسعود و برپايي حاکميت جديـد  . جنگي وسياسي تحت فرمان مسعود باقي ماند   

ر کارآيي خود را ازدست داده و ازآن بـه عنـوان يـک محـور سياسـي      درافغانستان، شوراي نظا 
.ونظامي نام برده نمي شود
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ن که ما قبال  دسته جات مسلح يدر مورد اينده حزب اسالميس نمايادر. ميکرد
، ميجابه جا کرده بودير به طور سرکايچاربگرام و شهر يخود را در نواح

کار يچار–ر خط جاده کابل يدر مس" رباط " ه يپس از آن به ناح.نداشتياطالع
1به قرار گاه فرمانده الماسيت اسالميف فرمانده جمعيشريم و با صوفيآمد

کابل ياز فرماندهان الماس خان از عبور ما به سويکيخان ياما موس.  ميآمد
: ديکرد وپرسيريجلوگ

د؟يرويم" ييخالزا"منطقه يبه سويشما با چه هدف
اصره شده محيافراد حزب اسالمير مخابره کردم که ما از سويبه پنجش

را از ما " جگوار"، دستگاه مخابره د آور شدم که ممکن است افراد حزباي.ميا
به باَيو تقرگفت يوسته فحش ميبود و پيآدم بد زبانيفرمانده موس. رنديبگ

.د يچرخيدور ما م
، طارق يرآن روز ها فرماندهان حزب اسالمد. ميشديک اتاق زندانيما در 

و الماس خان در صدد آن بودند که مناطق شان را به 2دي، استاد فرخان، سنگر
رخنه به يل دهند واز تالش ما برايتحويب اسالمحزيروهايطور کامل به ن

الماس هرچند از وضع ما آگاه فرمانده. شدنديممانع يکابل به سختيسو
. نشوديارويکرد با ما رويميرفت و سعيدار با ما طفره مي، از دبود

:د و خبرداديراه رسازيصبح ناگاه مرد
!نظار پروان را گرفتيشورا-

ارگاه حزب که تا آن لحظه در قريافراد مسلحيمجلس به هم خورد و تمام
... درحرکت شدنديجاده عمومي، با  سرعت به سوودندگرد آمده بياسالم

!م يريد بگرام را بگيما با: از آنان گفت يکي

.فرمانده الماس اکنون عضو مجلس نمايندگان افغانستان است.1
استاد عبدالصبور فريد از فرماندهان معروف حزب اسالمي حکمتيار در کوهستانات شمال کابل .2

سوي حکمتيار به عنـوان نخـست وزيـر حکومـت مجاهـدين      از۱۳۷۲استاد فريد درسال  . بود
اما نيروهاي حزب اسالمي که از بيست کيلومتري، تأسيسات نظامي و غيرنظامي را . پيشنهاد شد

درپايتخت مي کوبيدند، استاد فريد به زودي از کابل بيرون رفت و درزمان مقاومت برضد طالبان     
وي درسال .ا حزب اسالمي براي هميشه قطع کرداز جنبش مقاومت حمايت کرد ورابطه خود را ب  

.در نزديکي خانه اش درکوهستان از سوي يک دسته از افراد مسلح ناشناس به قتل رسيد۱۳۸۵
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خود را از خطر کشتن و م کهيدرتالش افتاد. ما را به  حال خود گذاشتند
يه سوبيوقت. ان داشتيجر1جنگ درمنطقه تتمدره. مياسارت نجات ده

دراز و يلباس هايفراد مسلح دارااز اي، شمارميمنطقه سنجد دره حرکت کرد
ينظاميفورم هايما اون. کردنديکوچک دردست از منطقه عبور ميمخابره ها

:از آنان گفت يکي، ما افتاديچشم شان به سويوقت. ميبرتن داشتينوع پلنگ
...امروز روز فتح است... م ينداريبا شما کار-

ق مخابره جگوار صحبت يطربا احمد شاه مسعود از ييه خالزايدر ناح
د؟ يزنده هست: فرمانده مسعود با تعجب درمخابره صدا زد . کردم
. قره باغ با سرعت اشغال شود) شهرک ( يد تا ولسواليکنيکار: گفت يو

عبور يکابل از وضع خطرناک–کار ير جاده چاريدر مس" نوپله"در منطقه 
فرستاده مسعود ( م يه بود که فهدستور داد2يم قره باغيار به کريحکمت. ميکرد

ما خود را در منطقه يول.رنديگير آن کابل را ميدر غ... د ير کنيدستگيرا فور) 
م و مدت يان تاکستان ها و باغ ها پنهان کرديکابل در ميکين کوت در نزديحس

وسته افراد خود را به داخل يپيما و حزب اسالم.ميماندينو روز درآن جا مخف
يمرکزيت از مقام فرماندهيمن بدون کسب هدا. م يداديل نفوذ مشهر کاب

. مسلح را در اطراف کابل مستقر کنميداشتم تا واحد هاير سعيدر پنجش
نظار را به داخل کابل يشورايجنگيواحد هاين حال موفق شدم تا برخيدر

ود فرمانده کل حفاظت از کابل به احمد شاه مسعيميعظينب. ميجا به جا کن
.م قصد دارد تا نظم کابل را برهم بزنديمخابره کرده بود که فه

:احمد شاه مسعود در مخابره صدا زد
...زنديدر کابل دست به کودتا ميده است که حزب اسالميرسياطالعات-

!ديريابتکار را در دست بگ
.را در گوشه وکنار شهر کابل مستقر کرده بودمياما من قبال قطعات اصل

روستايي در بيست کيلومتري شمال شهر کابل. 1
تسخيرکريم قره باغي يکي از فرمانده شجاع و هوشمندي بود که بعد از پيروزي مسعود در.2

ز حزب اسالمي روي گرداند و درپنج سال دوره مقاومت عليه طالبان نيزدرکنار مسعود باقي کابل، ا
فرمانده کريم بعد از سقوط طالبان از سوي يک دسته از افراد ناشناس در منطقه خيرخانه             . ماند

.کابل به ضرب گلوله به قتل رسيد
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نهء فراريگز

ک يتخت نزديپاين از شمال و جنوب به سويمجاهديروهايکه نيدرحال
ب که يم نجيرژءماندهيدوار بود که ارتش باقيملل متحد امءندهيشدند، نمايم

،د به کابليجديأت رهبريدن هيدرکابل واطراف شهر مستقر بود، تا رسعمدتاَ
ن بود که تا يابرلل متحد د ميکأت. کنديريت جلوگيحاکميقهرياز سرنگون
جاد خالء ياحتراز از ايز قدرت درکابل، برايطرح انتقال مسالمت آميزمان اجرا

شده بود که ينيش بيپ. رديقدرت را درست بگينظاميک شورايقدرت، 
ن شورا يز دريران وپاکستان نيمخالف مستقر دراينده گان گروه هاينما

جنرال دوستم ياحتماليم از وفادارب هنوز هيچون نج.ت داشته باشنديعضو
که هزاران تن از يين روزهايد نشده بود، درحساس تريبا دولت، کامال نا ام

يورود به شهر لحظه شماريکابل، برايافراد مسلح مخالف عقب دروازه ها
دستور داد تا چهار " ه حزب وطنيئاجرايرويب"ءکردند، با استناد به موافقهيم

تحت فرمان يه شمال اعزام شوند تا صدها تن از نفرات جنگما بيفروند هواپ
ست يتا هنوز روشن ن. دنم مدافعه کابل انتقال دهيجنرال دوستم را به خاطرتحک

مود محظاهراَ. ده بودير منتظره خوابين اقدام غيدرپس اييزه يچه انگکه 
درشهر يحفاظت از نظم زنده گيب مشوره داد بود که برايبه دکتر نج1ياليبر

ت دفاع و يد مسؤوليت، باحکومت مؤقيپانزده نفريورود اعضازمان و تا 
نشان داد که دکتر يحوادث بعد! ، به جنرال دوستم واگذار شودت شهريامن

عاالن سرشناس جناح پرچم حزب محمود بريالي برادر ببرک کارمل، تئوريسن پرمطالعه و از ف. 1
دموکراتيک خلق بود که مدت چند سال به حيث منشي کميته مرکزي و عضو بيروي سياسي حزب 

بعد از انفصال جبري کارمل از مقام رياست دولت و رهبري حزب درسـال      . نيز انجام وظيفه کرد   
. بر عهده گرفتآقاي بريالي سازماندهي محور مخالف در تشکيالت دولت را برضد نجيب ۱۳۵۶

وي . از يک نظر، تضعيف حاکميت دکتر نجيب ثمره تالش هاي مخفيانه وعلني محمود بريالي بود
بعد از پيروزي مجاهدين به خارج کشور پناه برد وسعي کرد تا تشکل جديد حزبي را براي ادامه   

ماري درخارج از دراثر بي۱۳۸۶وي درسال . مبارزه درافغانستان ايجاد کند؛ اما درين امرناکام شد
.کشور درگذشت
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به يبه زود. موران سازمان ملل متحد مشوره نکرده بودأن مورد با ميب درينج
ستم به فرودگاه کابل به حامل سربازان دويمايازده هواپيما، يچهار هواپيجا
دگاه کابل از هشت صد سرباز تازه دم جنرال دوستم که درفرو. ن نشستنديزم

خطوط يبه سو، يقبلبه اساس برنامهن که ياي، به جااده شدنديما پيهواپ
نقاط دريد روزيشهر حرکت کنند، به امر جنرال مجيو غربيجنوبيدفاع
وان ين سينيحامل بيمايشبانگاه هواپقرار بود. فرودگاه مستقر شدنديمرکز

انتقال قدرت به ءکردن پروسهيينهايملل متحد برايژه سرمنشيوءفرستاده
شده بود ينيش بيپ. ز، از پشاور وارد کابل شودينيطرف پانزده نفريبيشورا

انتقال قدرت برگزارشده يوان به کابل، نشست رسمين سينيکه پس از ورود ب
مردم يب اهللا را قرائت کرده و برايدکتر نجي، متن استعفايميعظيو جنرال نب

جنرال .نان دهديت اطميامننظم وياز برقرار، انتخاباتيتا زمان برگزار
دفاع يارات کامل امورارتش وسامان دهيدرآن روز ها وشب ها، اختيميعظ

دفاع، داخله يبود که وزراين درحاليا. عهده داشتحفاظت از شهر را برو
!ف شان حاضر بودنديت همه به وظايوامن

س جمهور به خارج، ظاهراَيناگهان خبر فرار ناکام رئع،ين وقايهمزمان با ا
يريملل متحد را با تکانهء جبران ناپذيانتقال قدرت به همکاريه برنامه هايکل

.رو به رو کرد
ن ينيبياسيمعاون س( هء سازمان ملل متحد ين مأمور بلند پايپ کارويفل

درکابل ب يدکتر نجياست جمهورين ريواپسيکه در روز ها و شب ها) وان يس
ملل متحد پرده يب به همکاريدکتر نجيها برايحضور داشت، از آماده گ

.برداشته است
ناکام يتالش ها"زدرافغانستانيسرنوشت غم انگ" ر عنوان يزيدرکتابيو

را به طور مستند و لحظه به ب به خارج از کشور يبه هدف فراردادن دکتر نج
:ن شرح داده استيلحظه چن

درجلسه مرا مطلع ساخت که ) وانين سينيمعاون اول ب( يبوتساليعون
. به دست مسعود افتادهيريبدون درگباَيبگرام شب گذشته تقرييدان هوايم

شتر از همه، يب. ک استهزاء است ي، مدافعه کابل کلنل الوانانيبراساس ب
ن افتاده و حاال آنان ياست، اکنون به دست مجاهدييدان هوايک ميبگرام که 
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ب يبه ما گفت که نجيعون.دا کرده انديپييت هواين بار قابلينخستيبرا
تلفن کرده وجلسه ) مه شبيم ساعت بعد از نين( ۱۲:۳۰امشب به ساعت 

وان به طور ين سيخواهد که بنيهمچنان ميو. طرف را تقاضا کرديبيشورا
با آن . اره نشانده وبه طور مصؤون به خارج انتقال دهديعاجل او را با خود به ط

کلنل الوان .در شهر آرام استيدفاع است، اما زنده گيبکه کابل واقعاَ
د به صورت ياو گفت با. پراکنده برحذر داشتياز صحبت هاجلسه راياعضا

را که يرياخگزارشاو.م که وضع درکابل برچه منوال استيبدانيق وحسابيدق
ن ينيب.، انتقاد کردبه نام هرج ومرج درکابل نشر شدهين الملليدرمطبوعات ب

.ديايد بعد ازظهرازاسالم آباد به کابل بيامروز با

***
ن صحبت ها ياءهمه. شوديمعلوم مير واقعيغمن رامون يت در پيفعال

که ييدان هواياز م. است که درحال سقوط استيتختيبت پايدربارهء مص
ک گروه به يکه از يازسربازانندارد،يکه وجود واقعيازخط دفاع،تصرف شده

يکه شب ها درجاده ها ول مييوانه يديوندند، از سگ هايپيگر ميگروه د
درآن گشت وگذار دارم، کامال گر،يک روز تا روز ديکه از يکوچکيايدن. گردند

اداره شده و به ين الملليافراد باز طرف.شوديمحفوظ ومصؤون معلوم م
. ک نوع اشغال استعمار گرانه به خاطر صلحي.شوديلهء افغان ها کمک ميوس

.، واهمه وخطر وجود نداردان، ترسجيم وجود دارد و هيد و تصمياکنون ام
يرا آزادي، زي؟ بليناراحت.کنم ياحساس نميقت، واقعا من ترسيدرحق

من احساس . شه خراب استيمن همينده گط زيحرکت من سلب شده و شرا
که با آنان سروکار ييشم که درنظر افغان هايانديبا خود م.  کنميترس نم

، چطور ترجمان ها، خدمت کاران، نم ، جنرال هايبيدارم، و هر روز آن ها را م
يا انرژيآيد؟ وليهء اميک مايکه بدون شک، ؟ازيشوم؟ صاحب امتيمعلوم م

کنند؟يواحساس ممثبت مرا درک
***

خالصهء برنامهء. ميداديگوش ميسيبيبيويما به طور مداوم به راد
ع يوملل متحد را به طور وسين الملليجامعهء بيت هاياخبارجهان آن، اولو
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الزم را با يرد که قوايم بگيت تصميامنياگر شورا... داديانعکاس م
از سقوط آن که ظرف چند يريسک بزرگ به کابل، جهت جلوگيدرنظرداشت ر

صله دست ين فيار است تا به اروزها به کنده محتمل است، اعزام کند،يروز آ
يافغانستان عمال از سو. رو اعزام شوديابد و هفته ها الزم خواهد بود تا ني

.استينابوديت به معناين محکوميمتروک شده، اين الملليجامعه ب
***

ن جاست که يسوال ا.شودير معلوم مياپذمسعود  توقف نيط کنونيدرشرا
ا يا جنگ با مسعود را ؟يرد يپذيار سلطهء مسعود را مين حکمتيا گلبديآ

مواضع مسعود از جانب شمال؟ کدام ياشغال کابل و محاصرهء آن وحمله باال
کند که به کابل يکه مسعود موعظه ميا با وجوديک را انتخاب خواهد کرد؟ آي

ن هنگام ، امورخدمات به طور کامل يوارد کابل خواهد شد؟ درشود، يداخل نم
زمتوقف يهرچيس ها درحرکت اند، باقيک تعداد سرويصرف . ختهيازهم گس

گران درفکر فرار يز مانند ديآنان ن. مأموران وکارمندان معاش نگرفته اند. است
در ند کهيگوين راهرج ومرج ميوست؟ ايپيد رفت و باکياما به کجا با. اند

يکه به ويرا نداشته باشي، کسيچاره شويخود و درخانهء خود بييوطن آبا
که صرف يليبعد به دلعتست وچهار سايکه بيو احساس کنيرجوع کن
، مورد هدا شديک دوست سابقه پي، هيک همسايک متعرض بدنام، يدرذهن 

.توانديده ، مرکزحفاظت شده نميز از هم پاشيهمه چ.يريهدف قرار بگ
:يساعت ده وس

د که يمطمئن شو.دياندازيل بيط را تيتمام وسا. جلسه در اتاق کلنل الوان 
اگر . موتر ها موجود باشدءرق ملل متحد درهمهيط فعال باشند وبيوساء همه

منازل يه و شماره هايمات صدائد صرف عاليکنيم استفاده ميسيازب
ي، هرکسميه شويجبور به تخلکه ما ميحالتدر. ذکرنشودينام کس. ذکرشوند

يک بکس پشتيهر نفر .را بداندييدان هوايدن به ميرسيفرعيد راه هايبا
ش يرپوش، سامان ريت کند، مانند جراب، زيند روز را کفاکه چيبا مواد کاف

ن ساعات يحانه بهر روز صب.اورديره باخود به دفتر بيو غي، باران، البسهيتراش
ک ييد دارايازشما بايکيد وهريرا بشنويسيبيبارب، اخميپنج تا پنج و ن

. ميکنيبعدا اعالم م،هيما محل تجمع خود را درصورت تخل. موج باشديويراد
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تجمع خود را ء هرشخص مکلف است تا نقطه. ن محل تجمع وجود دارديچند
.بداند

:ميازده ونيساعت 
ما گفت که امروز او به... ميرويارمحمد ميو من به مالقات جنرال يعون

. ت شدنديازده عضوآن در پشاور تثبيطرف ، يبيصبح از پانزده عضو شورا
داده يريگزارش درگاز آن جا . جاد شديدر بگرام ايحکومت ائتالفک يروز يد

ار يحکمتيقوت ها. ساختن ها هم وجود نداردينشده وهمچنان گزارش زندان
کابل يک تعرض باالييد برايشاآن.شرق کابل به حرکت درآمده انديبه سو

که بتواند مانع زدوخورد يخواهد تا هر کاريم) ارمحمدي( جنرال . نديتجمع نما
...شود، انجام دهد

:ک بعد ازظهريساعت 
:کرد، گفتييرايکه ما را پذيجنرال. يمليجلسه با انجمن رستگار

د از آغاز پروسهء را که او متوقع بود، بعيزيوسته ،چيبه وقوع پيانکشافات
تخت به يشمال پايحکومتيبه طور مثال قوت ها. رفتيصلح صورت خواهد پذ

ن يابد و ايرد که پروسهء صلح آغاز يگيصورت ميائتالف زمان. وستنديمسعود پ
هء ک فرار و نشانين مسأله صرف، ياما درحال حاضر، ا. استيرفتنيانکشاف پذ

هء خود را باخته است و يکامال روحيدولتارتش.است يک هرج و مرج واقعي
مقامات کابل از کنترول اوضاع . برديبه سرميت خراب و بحرانيدروضع نها

د آن ها بتوانند کنترول کابل يطرف به کابل برسد، شايبياگر شورا. عاجز اند
.رنديرا به عهده بگ

***
د، يت نماب اهللا مالقايآن که با نجيوان به جاين سينيبي، آقادرحال حاضر

. مسؤول دفاع کابل است يميجنرال عظ. دار کنديديميبا جنرال عظد يبا
د که پالن صلح ملل متحد را قبول يصادرنمايهء رسميانيک بيد يبايميعظ

.دارد
۱۹۹۲ل ياپر۱۶
:قهيک و ده دقيعت سا
يقه موتريدار ساخت و گفت درظرف پانزده دقيمرا بيتلفنيبوتساليعون
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ش از خواب آماده يخود را پيمن لباس ها.رديگيتو را با خود م؛ديآينزدت م
که تلفن زنگ زد، من درحال يهنگام. کرده بودم تا بتوانم به سرعت آماده شوم

.دن بودميخواب د
:شب يک و سيساعت 

از آن جا . راننده مرا به قرارگاه اسگاپ برد. ديک موترملل متحد رسي
قه به آن جا يدرظرف چند دق. م يب به راه افتاديبالفاصله به اقامت گاه نج

ک تاجر يبه .ره به تن داشتيتيخط دار خاکستريشيک دريب ينج. م يديرس
س دفترش او را يرئيجنرال توخ. ديخندياق ميدا کرده و با اشتيشباهت پ

ز ين) سر ک پيک دختروي( ودو کودک خود را مخانيتوخ. کرديميهمراه
. ب بودنديز با نجيک خدمت کار نيگارد و يک بادي، بيدر نجبرا. همراه دارد

يم و جنرال توخيما به داخل رفت. ديرسينفر م۹ب به يشمارشان به شمول نج
يخود را رسما اعالم ميب که استعفايهء نجيانيبيبالفاصله به کاربااليو عون

کنند و يآن کار ميآن ها درطول چند روز است که باال. کند، شروع کردند
که يهنگام.ه کوتاه خواهد بوديانيب. خواهند آن را به اتمام برسانندياکنون م

او مرد مهربان وخوش . ب نشستميکردند، من با نجيه کار ميانيبيآن ها رو
.شودين هم معلوم مياق بود، غمگيبا آن که با اشت. صحبت است

او . فارغ شدبيهء نجيانيبيرويت کار مشترک با توخياز مصروفيعون
ه يانيبيتوخ. م يکنحرکت ييدان هوايده که جانب ميسگفت اکنون زمان آن ر

درآن ،دهيه را قبال ديانيب بينج. دهديب مورد بحث قرار ميبا نج،را درموتر
.رات عمده وارد نشده استييتغ

:ک وچهل وپنج شب يساعت 
عراده موتر جانب م تا با سه يم گرفتيم و تصميخود را بار کرديما بکس ها

رلند يمأموراداره ملل متحد اهل ا" يکيدان کور"من و . ميحرکت کنييدان هوايم
ب يگارد نجيباد. وو بود يل درايفارديوتايموتر ما تو. م يدرموتر اول نشست

يموتر دوم.  عقب نشسته انديب درچوکينکوف و خدمت کارنجيمسلح با کالش
ش رو و يکلنل ناوالن در پ. کرديميه گآن را راننديعون. دان است يک سي

بس است ينيميوتايک توييموتر سوم. ب وبرادرش درعقب نشسته اندينج
ن موتر جنرال يدر. ر سربازملل متحد و اهل دنمارک استيتربايکه راننده آن پ
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ت يامنما با استفاده از نام شب که وزارت . با خانواده اش نشسته اند يتوخ
يتين پوستهء امنيع کرده بود، از چندياز ظهر به ما توز، امروز بعديدولت

او در . کابل نشستييدان هواياره ملل متحد درميوان با طين سينيب. م يگذشت
پانزده يکنم که با خود اعضايمن فکر م. کشدياره انتظار ما را ميداخل ط

ا در ن بود که او آن ها ريايپالن اول. طرف را آورده باشديبيشوراينفر
ن کار انتقال قدرت يبا ا. اورديبه کابل ب،کنديب پرواز ميکه نجيياره ين طيهم

د، يايمه شب به کابل بين درنينين که بياما ا. گرفتيدست به دست صورت م
که يهنگام.کردم يمن در معدهء خود احساس درد م. ن کار شديمانع ا

ما را اجازه ،محافظسربازان.م يم، توقف داده شديديرسيآخرءدرپوسته
" .، ناگهان باطل شدميشب که با آن از چند پوسته گذشتنام . نددعبور ندا

. عبور ندادءچند بار نام شب را تکرار کرد اما محافظ مذکور اجازه" يکيکور
صحبت کرد تا سرباز مذکور را قانع بسازد که يچند جمله به زبان محليکيکور

ياو به طور مکرر به سرباز م. ز نورمال استيز موافقه شده و همه چيهمه چ
هنگام يکيکور. ديشنينميزياما سرباز چ. ست استرز ديگفت که همه چ

ن يا. کرديصحبت مياو با شوخ. برديصحبت موتر را آهسته آهسته به جلو م
او گفت . دان برساندينگ کنار ميکرد که موتر را درپارکين ميکار را به خاطرا

ن که يخورد و ازيشنوا نداشت و تکان نمگوشاما سرباز. ه بدهاجازقندک من 
ا چهار نفر يتعداد آن ها سه . شديد، عصبانيکشيش ميموتر را پيکيکور
؛ شديده نميديبه آسان. از آنان اسلحهء خود را از شانه باال کرديکي. ندبود

. ه بودديآسمان پوش. ، چراغ موتر ما بودگانه چراغيمه شب بود و يرا نيز
من گفتم . گر به تن دارنديفورم ديونيموتر را توقف داد و گفت آن ها يکيکور

گر پوسته ها فرق ين ديفورم آن ها ازمحافظيوني: چه؟ جواب داديعنين يا
نکوف خود را گرفت اما آن را در يکالش. رون شديب از موتر بيگارد نجيباد... دارد

نل ناوالن از موتر لک.ناقشه آغاز کردمحافظان به ماو با. شانهء خود نگهداشت
هم از موتر يبوتساليعون. ش آمدهيپياده شد و آمد که بداند چه مشکليخود پ
خواهد بشنود که موضوع از چه قرار است؟ گفت و گو ياو م. اده شديخود پ

اره ملل يان که درداخل طويبا سين وقت عونيدر.افتيقه ادامه يحدود پنج دق
صحبت يل به زبان ترکيتلفن موباء لهيآن ها به وس. گرفت، تماسمتحد است
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که يدرپوسته کس. د که چه واقع شدهيما آمد تا بگويبه سويعون. کردند
او موافقه کرد که به ضابط . ک خرد ضابط استين رتبه است، يصاحب بلند تر

يقوت ها. ديايب به پوسته بيگارد نجيصحبت با باديخود تلفن کند که برا
. دهندياجازه عبور نميآنان به کس. دان را اشغال کرده انديوستم ازبک مد

ت داد که ياو هدا.داره خارج شويتواند از طيوان نمين سينين زمان بيدرع
ا ازآن خارج ياره شده و ينتواند داخل طيچ کسياره ملل متحد قفل شود تا هيط

دمن پس از ده يک بري.اره او توسط سربازان محاصره شده استيط. شود
اد به يزيگفت وگو. د درگرفتيشديک مشاجره لفظيقه به نزد ما آمد ويدق

ک مباحثه ين يا. آورديبان مرا برزيهرکدام نام هرکس. ديرسيگوش م
ما نشسته وشاهد حال .ر است يد و تحقي؛ بلکه مبادله دشنام ، تهدستين

، يطبق گفتهء عون. فتندب رينزد نجدمن مذکوريب با بريگارد نجيباد. م يهست
:ن شرح به او گفت يب بدينج

.م شدهيز تنظيهمه چ. م يده که بروحرام زاده ، ما را اجازه ب
دانست که ياز داخل موتر هم ميحت. داشتيپر غرشيب صداينج

و به ن همه سال ها درافغانستان يبعد از ا. اتش در معرض خطر قرار دارديح
يميمستولين احساس برويناگهان ار، اکنون ين همه مرگ وميدنبال آن، ا

دمن ياما بر. مواجه خواهد شديشود که اگر فرار کرده نتواند با چه سرنوشت
. دان را بدهديب اجازه دخول به مينجيندارد تا برايتيچ صالحيادعا کرد که ه
را يز. دان کشته خواهند شدين کار را بتواند، تمام گروپ ما درميچرا که اگر ا

يدان نميا داخل ميرا خارج و يست و چهار ساعت کسيبيدوستم برايواق
ک شوند، يدان نزديکه به ميهرکسي، ازبک ها بااليدرلحظه کنون. گذارند
او . م خود را گرفتيب تصمينج، قه سروصدايبعد از چند دق. نديگشايآتش م

ت که نداشيگر قدرتيد. داشتينداشت و دوستان اندکينفوذراه چاره و 
ياو به عون.توانستيد و همچنان رشوه هم داده نميد نمايا تهديف کند يتخو

ک ياره نزديتواند به طيد که امشب نمين قناعت رسياو به ا. گفت که برگردد
ب جواب يخواهد به اقامت گاه خود برود؟ نجيب گفت که ميبه نجيعون. شود

:داد
، شد، اگر به اقامت گاه برومخارجکه مانع رفتن من بهيين قوايهم! نه 
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رد کيمياو پافشار. ه مکان محفوظ قرار گاه اسگاپ استگاني. کشنديمرا م
...او را محافظت کندت دارد تا يکه ملل متحد مسؤول

ان آنچه برکاروان ين درتماس است و او را درجرينيبه طورمداوم با بيعون
يوان محاصره شده واو نمين سينيبءارهيط. دهديگذرد، قرار ميحامل ما م

يز حمله باالن که ازبک ها را قانع کند تا اياين براينيب. تواند حرکت کند
اره قفل يت داده ام که طيد که من هدايگوي، به تکرار ماره صرف نظر کننديط

اره را يره طيو غيدستيمسلح، با بم هايد که ازبک هايترسيشود اما م
آن .اره شوديتواند داخل طيب نميدانند که نجيميآن ها به خوب. انفجار دهند

يرويشماريبيرمنطقياره را منفجر کنند اما حوادث غيل ندارند که طيها دل
قرارگاه اسگاپ يبه ساعت دو بجه شب قطار ما بازگشت و به سو.دهديم

. را دارديت گروگان واقعيثير افتاده و حين تا هنوز درتلک گينيب... م يروان شد
.ميگر، ما همه گروگان ها هستيديبه معنا

:شب ۲ساعت 
وان ين سينيبا بتا هنوز توسط تلفنيعون. ميديما به قرار گاه اسگاپ رس

صحبت يآن ها به زبان ترک. آنان بال انقطاع درتماس اند. در حال صحبت است
ود ب را با خياو اطالع داشت که ما نج. دانستين ازبازگشت ما مينيب. کننديم

وسپس يابتداء به دفتر عونيب وجنرال توخينج.ميبه قرار گاه اسگاپ آورده ا
بعد به يبوتساليعون. ط مانديشان دروسايبکس ها. وان رفتنديبه دفتر س

ش ازفرار يتلفن کند تا برايخواست به خانم خود دردهليب ميمن گفت که نج
که ياز از دو جنراليکيو با کرد که ايميپافشارياما عون.خبر بدهدناکام خود

اره يوان که درطيسييتا به رها. تا هنوز به او وفادار مانده اند، تلفن کند
.نديکند، کمک نمايد ميمحبوس مانده و خطر مرگ او را تهد

:ساعت دو چهل وپنج شب 
اره هنوز درمحاصره است و يد که طيزنگ زد تا بگوييدان هواين از مينيب

. حرکت کندتواندياره نميط
:قه شبيساعت دو و پنجاه دق

. ده انديدان رسيسه جنرال با مرسدس بنز به م. گر زنگ زدين بار دينيب
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آن ها با . را شناخت1و جنرال دالوريمياو جنرال عظ. بيبه درخواست نجغالباَ
دانند که راه نجات شان با ملل يجنرال ها م. گفت و گو دارندان يشبه نظام

ب همچنان با غالم فاروق ينج. خواهندين زنده رامينيآنان ب. متحد است
حات يتوضيايبه طور فشرده صحبت کرد و از او جويت دولتير امنيوزيعقوبي

ع شد که يروز بعد شا. نکرديکند ولياو گفت چند لحظه بعد تلفن م. شد
.کردهيخودکش

:ساعت سه شب 
) وان ين سينيکرتر خاص بس( موريوان ، آندره گلين سينين و آن ، بينيب

آنان بالفاصله به قرار گاه اسگاپ .افت کردندياره را دريرون شدن از طياجازه ب
، درمحاصرهء دان  نشستهيملل متحد که درمءارهيدرحال حاضر ط. خواهند آمد

.سربازان ازبک است
:ساعت سه و پانزده شب

ش يه پرواز برال اطالع داد که اجازيق تلفن موبايلوت ملل متحد از طريپ
( ن که به هوا بلند شود، به ما اطالع بدهديش گفتم هميبرا. داده شد ما . 

ظرف ) اره پرواز کندين طيب امشب با ايست نجيم که ممکن نينان داشتياطم
. ميمانديخود درقرارگاه باقيما با بکس ها. ت پرواز کرديفقؤقه با ميچند دق

:ست شبيساعت سه وب
قبال با سفارت يعون. دنديرسييدان هواياز ميمين و جنرال عظينيب

. ب اهللا درتماس شده بودينجياسيسيرفتن پناهنده گيهندوستان درمورد پذ
به يروز که کارگران محليگر به روشنيم که دو ساعت ديکردين ميما تخم

شوند يتا آن زمان تمام شهر وهمه جهان آگاه م. ماندهيرسند، باقيقرارگاه م
.اتفاق افتاده استکه چه 

جنرال . جنرال آصف دالور، ازجمله افسران رده اول ارتش افغانستان درسال هاي شصت بود. 1
به هدف اشغال جالل آباد آغـاز     ۱۳۶۸دالور، درجنگ سنگين با گروه هاي مجاهدين که درسال          

را " دالور"ارمل لقب شده بود، کارآيي و استعداد درخشاني از خود ظاهرساخت واز سوي ببرک ک            
. وي درامر سرنگوني رژيم دکتر نجيب به نفع احمد شاه مسعود، نقش مؤثر داشـت    . نصيب شد 

جنرال دالور درسال هاي مقاومت برضد طالبان درکنار مسعود باقي ماند و تشکيالت يک ارتش              
.وي اکنون درخارج از کشور به سر مي يرد. آموزش ديده وجديد را به وجود آورد
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:ساعت چهار صبح
يرکتر جنرال سفارت پاکستان تلفن کرد وخواهش کرد تا پالنين به داينيب

، درعوض عبور ن پالنيبراساس ا. ديشاور طرح نمان در پيرابا رهبران مجاهد
عاجل درکابل ، ادارهء امور را ينظاميک شوراي،ب به هندوستانيمصؤون نج
يبيشورا. خواهد شديرهبريميجنرال عظيرا از سون شويا. رديبر عهده بگ
خواست تا ين مينيب. ل خواهد گرفتيتحوينظاميت را از شورايطرف صالح

شد، صورت يکه درشمال کشورعملي، همان طورزقدرتيک انتقال صلح آمي
د داشته باشند به يبارا ينظاميت شورايرا که عضويکسانياو اسام. رديگ

. ور قرائت کردسکرترجنرال مذک
:ست صبحيساعت چهار وب

ياسام. صحبت کرديميگر با عظين باردينيب. رد شدينظامينظر شورا
ک تعداد آن ها تالش داشتند تا ي. گر در دسترس نبوديديميفهرست عظ

.ن که فرار کننديا ايمعامالت خود را انجام دهند و
:قه صبحيدقيساعت چهار وس

ب يتواند به نجيکند که ميهار داشت که او فکر مر هند آمد و اظيشارژ داف
ک يوان ين سينيد از بياما او با. عطا کنديدرسفارت هند درکابل پناهنده گ

يعون. ان بگذارديدرمد يجديد آن رابا دهليبه دست آورد و بايدرخواست رسم
.ر مذکورآماده کنديرا به شارژدافيادداشتيک يگفت تا طرح جلسه را ترک 

:پنج وپانزده صبح ساعت
به يپناهنده گيد در صورت اعطايجديدهل. به ما آوردير هند خبر بديسف

ن يبنا بر ا. ه هندو ها در کابل هراسان استيعلياحتمالييب، ازانتقام جوينج
.اعطا کنديب پناهنده گيل ندارد به نجيم

:ساعت شش و پانزده صبح
ران، فرانسه، يه، ايهند، ترکيهااز سفارت يتأيه. ميما کامال سرحال هست

آن ها از من . گر مصروف استين دراتاق دينيب. ا آمده انديتالين و ايپاکستان، چ
را مخاطب قرار أتيد و هين رسينيدعوت شده اند؟ بيپرسند به چه منظوريم

اره يب به هندوستان پرواز کند اما بعد از آن که طيقصد داشت با نج: داد و گفت
. ميانتظار نداشترا ييراين پذين چنيا. ن نشست، محاصره شديه زمملل متحد ب
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. هم وجود نداشتيو ترجماندانستينميسيانگليچ فردياره هيدان طيدرم
دا يپيميسرانجام جنرال عظ. ميدرآمدياسارت واقعبه من با مجموع همراهانم 

لل متحد اره مي، به طبمانميکه درکابل باقيدرصورتکرد يشد و به من حال
داشت واظهار يت عملهء پرواز نگرانياواز مصؤون. شودياجازه پرواز داده م

سربازان دوستم به کمک . ب را خارج  کنديد که امشب نجيداشت که قادر نگرد
.اره ملل متحد دو باره به پاکستان برگردديموافقه کردند که طيميجنرال عظ

:ساعت شش و چهل وپنج صبح
ما . بدهديب درسفارت پاکستان پناهنده گيد تا به نجپاکستان موافقه کر

ب وهمراهانش را ازقرار گاه اسگاپ يم تا نجيرا آماده ساختيک واسطهء زرهي
زند، يم قبل از آن که شهروندان کابل از خواب برخيدوار بوديما ام. انتقال دهد

1...رديقه صورت گين انتقال درظرف چند دقيا

ق در قرارگاه حزب وطن يمان اليمذاکره با سلسپس ازن يپ کارويفليآقا
.ديگويسخن م

ل، يعد از ظهرشانزده اپرب۱۳:۳۰ساعت : سد که ينوين ميپ کارويفل
ه حزب وطن به قرارگاه آن حزب يتهء اجرائيمذاکره با کمي، بران ومنينيب

...ميرفت
ه حزب يآت اجرائيس جلسهء هيرئ( .ق استيمان اليطرف مذاکرهء ما سل

) ن وط
ق ملل متحد يد تا قدرت را از طريشما درگذشته ازما درخواست کرد: ق يال

ما پالن ملل متحد را . ميما موافقت کرد. ميبسپاريک ادارهء انتقاليبه 
تعداد . جاد کنديطرف را ايبيتواند  آزادانه شورايملل متحد م. ميرفتيپذ

فه اجرا يقت وظل حکومت مؤيشورا تا زمان تشک. ستيشورا مهم نياعضا
.خواهد کرد

ن شورا منحل نشود، پالن يبه نفع ايمن به شما گفتم تا ادارهء ملک: وانيس

پرسش درشت درذهن خواننده اين . سلسلهء طبيعي يادداشت ها ناگهان قطع مي شود.1
:است

بعد چي شد؟ آيا نجيب و همراهانش به سوي سفارت پاکستان روانه شدند يا انکشاف ديگري -
مانع اين کارشد؟  آيا نجيب پيشنهاد پناهنده گي از سوي حکومت پاکستان را پذيرفته بود؟
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.توانديشده نميصلح عمل
هم يضرورت انتقال قدرت نظام. شوديجاد ميقدرت دوگانه ايبل: ق يال

که آرزومند يدرصورت.ستينيکافييبه تنهايادارهء ملک. شودياحساس م
.ميقوماندان ها را به وجود آوريم شورايتوانيد، ما ميباشيمقدرت نظا

.ن هم ممکن استيايبل: وان يس
. ميسازيما فهرست را آماده م: ق يال
د، او يدانيکه شما ميطور. ب اهللا مطرح استياما هنوز سوال نج: وان يس

ن مانع يم که برايتالش کرديمدت طوالن. مذاکرات صلح بودمانع بزرگ در
ا ب اهللا ريمارچ نج۱۸اما سرانجام در.ن کارآسان نبوديالبته انجام ا. ميغلبه کن

و عدم اشتراک يبرکناريخود برايآماده گ،ييه يانيم که با نشربيقانع کرد
ب ينجيبا آن که برکنار.ديرا اعالم نمايا حکومت انتقاليطرف يبيدرشورا

يم که در صورت استعفايداشتياهن هم آگي، ازهء گروه ها بودياهللا خواست کل
پروسهء يب اهللا درکابل برايت نجيموجود. ديآيب خالء قدرت به وجود مينج

از کشور خارج يکند که او به صورت فوريجاب ميپس ا. ستيد نيصلح مف
د يبا. خواهد داشتير بديافغانستان تأثي، برافتديش بيبراياگرهر اتفاق.شود

.برسديروزيکشور ضمانت شود تا پروسهء صلح به پاو عبور مصؤون از يبرا
د، تأسف يد شب گذشته او را از  کشور خارج کنيخواستيشما که م: ق يال

يعمل. ان بکشديملل متحد را به ميب توانست پايبه خصوص که نج. آور بود
د، تأسف يمه شب ترک گويک دزد، کشور را درنيب انجام داد تا مانند يرا که نج
باره د دو ياو با. را او نه با حزب ونه هم با دولت مشورت کرده بوديز.آور است

يم اتخاذ ميکه دربارهء رفتن او تصميما تا زمان. به اقامت گاه خود منتقل شود
.ميکنيت او را ضمانت ميم ، صحت و مصؤونيکن

ب اهللا از ينج.  ديدهيک موضع دشوارقرار ميشما ملل متحد را در : وان يس
ن ي، اميرياگر ما او را نپذ. کرده استيپناهنده گيلل متحد تقاضادفتر م

حل ين مشکل به زودياگرا. شرفت صلح، نا مطلوب خواهد بوديموضوع درامر پ
د يشما خود با. مشکالت بزرگ تر وجود نخواهد داشتيبراينشود، راه حل

ب يجشما مهم تر است؛  ممانعت ازخروج نيک برايد که کدام يريم بگيتصم
.ن مربوط به شماستيبا روند صلح ؟ ايا همکارياهللا 
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.ميکرديب اهللا صحبت ميالزم بود که قبل از انکشاف وضع، با نج: ق يال
داده وعده ماخروج مصؤون او به. ميما با هم موافقت کرده بود: وان يس

عبور کند؟يتيد کاروان ما از پوستهء امنيچرا اجازه نداد. شده بود
د مراعات يوجود دارند که درهر حالت باينيلسله مراتب معس: ق يال
.نه تنها درمورد شما... شوند
!ميده بودياما ما با هم به توافق رس: وان يس
، طرزالعمل فتمکه گيطور... صورت گرفتهين موضوع غلط فهميدر: ق يال

. ت انديوجود دارند که درهر حالت قابل رعاينيمعيها
ق بوده که امر يمان الين سليد تا بفهمد که اکرينمود من واينيبا آن که ب

، معلوم نبود که چه صادر کردهييدان هوايدن به ميرستوقف کاروان را قبل از
ين کاريد سربازان دوستم چنيشا.ما را شب گذشته متوقف کرده بوديکس

ود ن موافقت کرده بينين حزب وطن بود که با بيا. وان مطمئن نبوديکردند اما س
فورم يونيآورم که گفت، يبه خاطر مرا يورکيمن مشاهدات دان ک. نه دوستم 
....تفاوت داشتيقبليفورم پوسته هايونير، ازيپوستهء اخ

م کرد؟يب چه خواهيخوب ، درمورد نج: وانيس
تواند نزد شما باشد اما اجازه نخواهد داشت که از يمب اهللا ينج: ق يال

م ين که در باره اش تصميتا ا... به خارج بگذاردم سازمان ملل متحد پايحر
...گرفته شود که کجا برود

شما با . ن کشور استياده کردن صلح درياکنون مسأله عمده ، پ: وان يس
ن يحضور او در. ديآوريبه دست نميزيچ چيب اهللا درکابل، هينگهداشتن نج

د يتوانيد، ميتت هسيچون شما مسؤول امن.زنديجا ، پروسهء صلح را برهم م
يچ تظاهرات دسته جمعيد که دربرابر قرارگاه اسگاپ هينان بدهيبه من اطم

ب اهللا از مقام خود استعفا يس جمهور نجيکه رئييازآن جا. برگزار نخواهد شد
دانم که با شما مشورت يد، مسلم ميداده و تقاضا کرده تا کشور را ترک گو

.کرده است
شود اما يبر پا نميرابر دفتر اسگاپ تظاهراتد که دربيمطمئن باش: ق يال

م، او را از اسگاپ دور يشما نگفته ايبرايزيکه ما چيخواهشمندم تا زمان
...دينساز
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توانم کابل را ترک ين مسأله حل نشده ، من نميکه ايتا زمان: وان يس
برضد او را يد، در واقع دشمنيب اجازه خروج ندهينجيشما اگر برا. کنم
.ديکنيق ميتشو

ه ارائه کرد و با يته اجرائيب اهللا را به کمينجين، استعفاينين لحظه بيدر
.بلند به خوانش گرفته شديصدا

ق يم آن را از طريتوانينم. ميشناسيت نمين نامه را به رسميما ا: ق يال
.ميانتشاردهيدولتيويراد

آن ها به ... دارنداريآن را دراختيکاپين الملليبياما رسانه ها: وان يس
. نشرنامه اقدام خواهند کرد

ن خبر آن ها را نگران نخواهد کرد؟ ياعالم ا. مردم کابل خاموش اند: ق يال
ت دراطراف يامن... ديد درکابل احساس آرامش کنيتوانيدرحال حاضر شما م

... ز خوب استيشهر ن
ن يترکينزديحزب وطن، حتيته مرکزيکمدرد که يآين اسناد برمياز

) گشتيش دهن به دهن ميکه از چند روز پييعه يجزشا( بيافراد دکتر نج
يعهء فرار دکتر قبال از سوياما شا.نداشتنديآگاهيوياز برنامه فرار ناگهان

ن يپرسش ا.شده بوديتلقيم کابل جديمقيخارجياطالعاتيشبکه ها
جنرال يستور شخصب تنها به ديا برهم زدن برنامهء فرار نجيجاست که آ

ب چرا از يدکترنجي، متحد اصلقيمان اليتم صادر شده بود؟ پس سلدوس
که درآن شب ها و روز ها ابتکار يميعظيسترجنرال نببود؟ يفراردکتر عصبان

برنامه يدفاع از کابل و کمک با مأموران سازمان ملل متحد درامر اجراياصل
ن لحظه يتا آخريد که ويگويمزقدرت را برعهده داشت،يانتقال مسالمت آم

او به نقل از . ت بدل شوديس جمهور به واقعيار رئعهء فريباور نداشت که شا
1 :سدينويب ميدکتر نج

ون يسياپوز. ستيگر ضرور ني، دياست جمهوريت من در پست ريموجود"
که من در قدرت يتحد تا زماندانند و بناء به طرح ملل ميمرا مانع صلح م

، دشمن به دروازه ازجنوباکنون چه از شمال و چه . کنديماد نم، اعتهستم

از ديدار خود با دکتر " اردو و سياست " کتاب معروف خود ۵۵۰يمي درصفحه جنرال نبي عظ.1
.سخن رانده است) چند روزقبل ازفرارناکام او ( نجيب 
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."ده استيکابل رسيها
کردن صحنه يالفرار و خي، عزم جزم برابين سخنان دکتر نجيدرپس ا

بهدار ين ديدکتر درهم. شودي، به طور واضح احساس مگريگران ديبازيبرا
ب فعال يکارمل و رقبرادر ببرک( ياليگفت که به محمود بريميجنرال عظ

ت يشهر کابل و مصؤونيقوت هاءهيتقو" اجازه داده است که به خاطر ) ب ينج
هرچند . سانت شونديجنرال دوستم به کابل ديصد ها تن از نفرات نظام" رفقا

ب به يبرنامهء فرار دکترنجيدرناکامظاهراَزين اقدام پرسش برانگيا
ان يا جنگ بر سر کنترول کابل من کننده داشت، اميير تعيهندوستان تأث

نده يآيار و جنگ هايحکمتيحزب اسالميروهاياحمد شاه مسعود و نيروهاين
عت يجميروهايدوستم درکنارنيا حضور قوت هاينشان داد که مشارکت و 

، ک خلقيحزب دموکراتير تن از اعضاده ها هزايسبب شد تا زنده گياسالم
يحفظ شود و همچنان برايرنظاميغيو کادرهايبه شمول هزاران نظام

يروهاياما ن.نهء خروج ازکابل و افغانستان فراهم گردديازآنان زمياريبس
نظام ياصلي، محورها" دشمن" جنراالن قدرتمند يمسعود که به همکار

شان با يرا درکنترول خود درآورده بودند، تالش کردند تا به تفاهم قبليحکومت
يارييحزب اسالميهايشرويه پيب که آن ها را عليجازجناح دولت نيبخش
1. بند بماننديده بودند، پايرسان

:دهدين گونه شرح ميب را ايان فرار ناکام نجيجريميجنرال عظ
م يبرايسوم گارد مليقوماندان کندک لوايدگروال وهاب نورستان" 

:ل را داديگزارش ذ

، اين پاي بندي دربخـش  ) هرچند  به اثر فشار حزب اسالمي وبرخي رهبران جهادي ( .1
يب انتظار داشتند، به شکل هاي نظامي واداري ، آن طوري که جناح بازمانده ازبدنهء حکومت نج        

اوليهء آن چندان ديري نپاييد ، اما اصل متار که هدف از آن، جلوگيري از کشتار واذيت هواداران              
حزب دموکراتيک خلق و ووقوع رويداد هاي خشونت بار بر ضد شهروندان پايتخت بود ، عمـال               

داشت و حکمتيار رقيب رعايت شد و اين همان برگ برنده يي بود که احمد شاه مسعود در دست 
بر " دشمنان "آشتي ناپذير و شتاب زدهء وي که با شعار هاي تهديد کننده و شدت عمل دربرابر        

. سرزبان ها افتاده بود، ازآن بي بهره ماند
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خواجه رواش وقرار گاه ييدان هوايميدرحصهء چهارراه! معاون صاحب
نمبر يفولکس واگن بس که داراي، سه عراده موترهاييو مدافعه هواييهوا

در.داده شده اند) توقف ( ش ي،  توسط سربازان ما درت ملل متحد هستنديپل
و جفسر ي، اسحاق توخيب، جنرال احمدزياز موتر ها داکتر صاحب نجيکي

کند يداکتر صاحب امر م. ل متحد نشسته اندهمراه با دو سه نفر از کارمندان مل
قه قبل ينال چند دقيدرمقابل ترم. نال برونديم که به ترميکه به آنان اجازه بده

د؟يکني، شما چه امر مهء کوچک ملل متحد نشست نموده استاريک طي
:گفتمن بود ، يش سنگيگوش هايبه وهاب که کم

د؟يادد چرا توقف ديکه داکترصاحب را شناختيوقت
:گفتاو

ن جا آمده بود و به يما تورن جنرال عبدالرزاق قبال ايقوماندان لوا
دان يکه از کابل به طرف مکس را نگذارندچيت داده که هيهداسربازان شخصاَُ

داکتر ين که اگر من برايگر ايباشد و دهم س جمهورياگررئيبرود، حتييهوا
که چند متر آن طرف تر با راکت ها صاحب اجازه بدهم ، پرسونل جنرال دوستم

ن يا از بيکنند ير ميا اسيرکرده او را يش فيندار ها موضع گرفته اند، بااليو ماش
جنرال آصف يان را برايجر. دهم يت ميت هدايمن گفتم صبرکن برا.برنديم

يگر کدام کسيدانم که ديد ، نميداعظم سعي، سيي، فتاح قوماندان هوادالور
. تلفن قطع شده بود. نشسته بود، شرح دادم وطالب مشوره شدم در اتاق 

يک بررسيه را از نزديم و قضيبروييدان هوايم که همهء ما به ميصله نموديف
قوماندان : نگ زد ووهاب گفت گر تلفن زيبار د. ميم اتخاذ کني، تصمکرده

ر داده و به سرعت طرف شهر حرکت يي، داکترصاحب خودش راه را تغصاحب
. دکر

:دهديادامه ميميعظ
: گفت يت خاصيانببا عصوب تلفن کرديقه بعد دکتر نجيپنج دق

چرا .خارج کنييهوادان يرا از م" دوستم "تو گفته بودم که افراد يبرا"
؟يامر مرا اجرا نکرد
يدان را ترک ميدند و فردا صبح ميکه آن ها ناوقت شب رسجواب دادم 

وان ين سينيمالقات با بو ييرايجهت پذييدان هوايممن به: او گفت. نديگو
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، بنا به دستور رزاق جنرال مرا متوقف ساختند و اجازه يرفته بودم، درچهارراه
. ديايد به شهر بي، او بااره استيوان در طيس.اره بروم يک طيندادند که به نزد

رون يبييهواداني، افراد دوستم را از مرا گرفته۷۱۷کنم تا غند يت امر ميبرا
جواب ؟ يديفهم،ين ببريند همه آنان را از بيکه مقاومت نمايو درصورتيکن

توان بدون استعمال قوت ين کار را ميوان است، ايسيدادم اگر حرف باال
د تا من هم بدانم و چاره يست لطفا اعتماد کنيگريوزور انجام داد و اگر حرف د

". را گذاشتيگوش،اديزييصدانگفت و با سرويگرياو حرف د. کنمييجو
از قاَيب دقياز فرار دکتر نجيريتا کنون روشن نشده است که مسأله جلوگ

ق يمان اليان مذاکرات سلياز جرودرکجا مطرح شده بود؟ اما يچه کسانيسو
ن نکته مشخص شده است که رهبران ارشد حزب و دولت، يوان اين سينيبا ب

به طور ياز فرار ويرينبودند و در مورد جلوگيس جمهور راضيهرگز از فرار رئ
. م گرفته بودنديتصميجمع

:ن باره گفت يبا من دريجنرال دوستم درصحبت اختصاص
ف انتقال يب را به طور مصؤون به مزارشريخواستم دکتر نجيمن دراصل م

ياجرايبراييدان هوايمافراد من در. ل بدهم يل متحد تحودهم و سپس به مل
اما ؛اره را تحت محاصره قرار داده بودنديو طمر مؤظف شده بودند ن ايهم

جنرال . ميد ما او را بازداشت کنيد که شايخودش وارخطا شد و ترسب يدکترنج
جاد يايمانعييدان هوايب به مير ورود دکتر نجين که در مسياز: دوستم افزود

.تصادف بودک ين بندش راه فقط يا... شده بود، من واقعا اطالع نداشتم 
:دهديبه دست ميگريشرح ديميجنرال عظيول

يت ازچهره اش مي، که عصباناز فرماندهان دوستميد روزيجنرال مج
خواست او را بازداشت يميکرده و حتيب را خنثيد، نقشه فرار دکتر نجيبار

"کند ا يتوانست داشته باشد؟ آيرا مياميچه پيد روزيجنرال مج" تيعصبان. 
ست؟يدرتناقض ند، يگوي، با آنچه جنرال دوستم مکتن حريا
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"دشمن" درشکم

قرار ييروهايب در پناهگاه کوچک سازمان ملل درکابل، عمال درشکم نينج
ن دشمنان با آن که به نام يت ايحاکم. ده بوديها با آنان جنگگرفته بود که سال

ب و ياز لحاظ ترکافغانستان ثبت شد، اما ياسيخ سيدر تار" يدولت اسالم"
ک يونقش چ وجه متجانس نبوديخود، به هيو نظامياسيش عناصر سيآرا

. ديز به انجام نرسانيران آن را نيمطابق دلخواه مد" يدولت اسالم"
، )تيدهم امنءس ادارهيسابق رئ( يبا برادرش شاپور احمد زبيدکترنج

يلي، در حوار خوديدستيمخصوص و اسحق توخپاسبانات جفسر يجنرال ح
ن پناهنده يدرجمع ا. کرديميزنده گمتحد سازمان ملل يه شده از سويکرا

.ز حضور داشتندين1)د، زاليخالد، ول( همراه با سه فرزند شاني، همسرتوخگان
نان به طور ين پناه گزيايبرايزنده گياز هاير ني، پوشاک و ساخوراک

ياز اسالم آباد پاکستان برايهکنسرو مايهايقوطيحت. شديفراهم مکامل
چر دفتر سابق ملل متحد ياز لوازم و موبل وفرن،دکتر و همراهان. ديرسيشان م

در همان آنان . ندکتاب درست کرده بوديز کار و قفسه هايخود ميبرا
پس از يريببرک کارمل و صالح محمد زياقامت داشتند که زمانيساختمان

ک خلق درآن جا به يحزب دموکراتيعموميکارمل از مسند منشيبرکنار
.ندبرديسرم

که يسور ربانيپروفيدولت تحت رهبريمرکزاحمد شاه مسعود فرمانده 
شهر را در دست داشت، اجازه داد که مادر، يو ادارياساسيهاکنترول بخش 
قه سراج مشهور به يشف. دن کننديديب از وير اقارب دکترنجيخواهران وسا

( ب يبا خانم فنانه نجش يا کم و بيواهر امان اهللا خان که گوجان خيبيب
مالقات يتوانست با ويمداشت، هر زمان يقرابت خانواده گ) بيهمسر نج

.فرزند سومي جنرال توخي درزمان اقامت آنان دراقامت گاه ملل متحد به دنيا آمد.1
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يبه طور منظم باويانيهاشم پکتب ، ينجعمه دکترپسر،عالوه بر آن. کند
.کرديدار ميد

يت با وينر اميم وزيمارشال فهژه يبه ويحکومتيمقامات نظاميبرخ
ون در هر اتاق گذاشته يزيو و تلويل ماهواره، کتاب، راديوسا. کردنديمالقات م
شد پس ازيهرگاه الزم م. م وجود نداشتيداتلفنخدمات اما .شده بود

يقرار مدکتراريت دراختي، تلفن ستالاحمدشاه مسعوديافت مجوزازسويدر
يدفتر ملل متحد فراهم ميتلفن از سو. رديتا با خانواده اش تماس بگگرفت

.شد

روزمرهيزنده گ

ون يزيق دستگاه ماهواره، تلويشب از طريمه هايدکتر و همراهانش تا ن
و يديويون و دستگاه هايزي، تلوحداقل درسه اتاق اقامت گاه. ردندکيتماشا م

داشت و ييژه يعالقه ويهنديميقديلم هايفيدکتر به تماشا.موجود بود 
. کردندياو را از بازار برآورده ميش هايهمه روزه فرمايان حفاظتکارمند

، "مغل اعظم"، "برسات"يهنديلم هايفيب به تماشايها دکتر نجن ساليدر
. داشتيپ کمار وراجش کهنه خودش را مشغول نگهميدليلم هايو ف" زهيپاک"

.داديد عالقه نشان ميجديهالميفيبه تماشاعمدتاَياما شاپور احمدز
. کردنديآنان توجه ميتفننياز هايبه نيحتمتحدمأموران سازمان ملل

شان يکشور براازخارج را ييبلند کوماندويابرکوت و کفش هايجمپر ها
جماعت در صف نخست د و يپوشيچپن ميدکتر گاه. کردنديفراهم م

.شديستاده مينمازگزاران ا
شه پنج وقت نماز را در جماعت ادا يهمباَيتقريب و شاپور احمد زيدکتر نج

يدفتر ملل متحد برگزار ميو حفاظتيکردند که با حضور کارمندان خدماتيم
شخص دکتر و برادرش در ماه مبارک رمضان به طور منظم در خصوصاَ. شد

.کردنديد اشتراک ميح وختم قرآن مجينماز تراو
يکيترافمرموز ءر حادثهمادر دکتر در پشاور به اثيديخورش۱۳۷۲سال 
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ن مناسبت اجازه داده شد تا در مقر بودوباش يبه هم.دادجان خود را از دست 
ن يدر. ف برگزار شوديدکتر در دفتر ملل متحد مراسم فاتحه و ختم قرآن شر

ن، يافراد مجاهديبه شمول برخياز هواداران دکتر، حتياديزيمراسم شمار
هم از پاکستان به يتوخءخانواده. کردنددکتر شرکتيحزبياقارب و رفقا

. آمديابل مدن همسرش ازهند به کيديبرايخانم جنرال احمدز1.کابل آمدند
فراهم شد يطي، شراميبود، به اثرکوشش مارشال فهبعد که اوآبستنيچند

را درسفر به يهمراه با سه فرزندش، همسراحمدزيکه خانم اسحق توخ
. را به وجود آورديآرامش نسبيتوخين اقدام برايا.کنندييهندوستان همرا

وجود داشت که کم ييش از آن نشانه هايپ.  ار بوديک محافظه کار تمام عييو
که درآن مکان کوچک بار يتوخ. داديخود را از دست ميکم سالمت روان

شد و يميت احساساتياهميد، درموارد بيکشيز بردوش ميخانواده را ن
قرار داشت که ياو دروضع. پرداختيميبه مشاجره لفظياحمدزبا عمدتاَ

محافظان دفترملل وشاهدان . کرديخودش فکرميبه بقاگر،يز ديقبل از هر چ
قاَيعميت ويبر شخصيهمسر توخيدگاه ها وفشار هايند که ديگويممتحد 

. گذاشتير ميتأث
د که دکتر يوگين ميت در دولت مجاهدير امنيم سابق وزيمارشال فه

او به .بوديرومندينينيش بيو قدرت پيفيتخصص اوپرات،تجربهيب داراينج
م يکرديميشه سعيت ما که هميحاکميباالخصوصاَ.چ کس اعتماد نداشتيه

يشب به ورزش مءمهيتا ن،ان هر روزيدر پايو. مين کنيت کامل او را تاميامن
هشت بامداد، ساعت يحوالتا کرد ويميپرداخت وپس ازآن شب زنده دار

.داشتيلم ها سرگرم نگهميفيا تماشاينماز و ياداخودش را به تالوت قرآن،
يريشگيا پيک سوء قصد يب به علت هراس از يم، نجيبه گفته مارشال فه

م ين برنامه ماهرانه را تنظيها، ادر طول شبه جانشيعلياحتمالک حادثهياز 
يوماموران ملل متحد درطول روز، ويرمندان خدماتتازمان حضور کا.کرده بود

اده از فرصت، همراه با دکتر نجيب درصحن اقامت گاهش اعضاي خانواده توخي با استف.1
به طور دسته جمعي عکس گرفتند و چندي بعد با طرح درخواست پناهنده گي و ارايـهء همـان              
عکس ها به دفتر سازمان ملل درامور پناهنده گان درپاکستان موفق شدند حق پناهنـده گـي در    

.کشور آلمان را حاصل کنند
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کارمندان ملل متحد به يوقت،عصرياما حوال،رفتيال راحت به خواب ميبا خ
.شديز شروع ميب نيدکتر نجيرفتند، شب زنده داريشان ميخانه ها
ين جانبه از سويکه جنگ چندييهادرآن سال: ديگويم ميفهيآقا

ان يجريربانيحکومت آقايق کابل به هدف سرنگونشريجنوب، غرب وگاه
يپناه گاه ملل متحد م، به داخل بيدکتر نجيشنهاد هايدر پاسخ به پداشت، 

يويه ها و مشوره هاي، به نظريو نظامياسيل مهم سيمساءرفتم و در باره
. دادميگوش م

يت مه دوليکه گروه طالبان عل( ک روز از خط اول جنگ درجنوب کابل ي
دکتر پس . برومدارشيام داد که به ديب پيبرگشته بودم که دکتر نج) ديجنگ

:ازتعارف معمول خطاب به من گفت
د يد متوجه باشيبا. يکنيعمل ميو مستيجوانيها از رون جنگيتو در-

. شما خواهد آمد نه از خارج جبههيا از داخل به سويکه شکست از عقب و 
شما خط جنگ . خواهد شکست.1يشما از محور سروبءادتان باشد که جبههي

که خط ييجا. ديشخور، وغرب کابل را مستحکم کرده اي، ردان شهريدرم
دفاع يشرق کامال بء هياماشما از ناح؛نخواهد آمديافتد، شکست به آسانيب

عقب شما از کابل ! شما باز استيتا کابل راه تعرض به سو1از تورخم ! ديهست
د؟يفکر کرده ان مسألهياشما به . تان کامال باز استتا مرز پاکس

ان صحبت متوجه شدم که يد که من درجريگويم ميمارشال فه
است که درآن زمان درشرق کشور " جالل آباديشورا"ب، مخالف حضوريدکترنج

دکتر .کرديکنترول دولت عمل مءرهيخارج از داباَيتقريرويک نيبه عنوان 

جالل آباد موقعيت دارد و -ه کيلومتري شرق کابل درمسير جاده کابلشهرک سروبي درپنجا.1
درزمان جنگ مسعود برضد حکمتياروطالبان درکابل، يکي از پايگاه هاي حزب اسالمي به حساب 

از شهرک سروبي به سوي کابل حمله کردند و نيروهاي ۱۳۷۵چنان گروه طالبان درسال . مي آمد
شهرک سروبي همان جايي است که چند روز بعـد ازسـرنگوني     .مسعود را از کابل بيرون راندند     

طالبان، سه تن ازخبرنگاران خارجي که از پشاور به سوي کابل مي رفتند، ازسوي مردان مسلح               
درجنگي که بين نفرات طالبـان ونيروهـاي فرانـسه اي عـضو نـاتو               ۱۳۸۷درسال  . کشته شدند 

ان را از دست دادنددرهمين منطقه درگرفت، ده سرباز فرانسه جان هاي ش
گذرگاه مرزي ميان افغانستان وپاکستان در شرق. 1
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:ز به من گفتيز و اعتراض آميگتعجب انيب بالحنينج
يعنيجالل آباد ي؟ شورايچيعني؟ يچيعني! جالل آباديجهاديشورا-
جالل آباد به چه ي، شورايک دولت مرکزيت يدرموجود… ي، اس،آيآيشورا

ياستحکامات قوداشتن آن است که شما درشرق از يمعناست؟ به معنا
.د شکستيخواهه درهم ين ناحياز هميد و روزيمحروم هست
:ب در ادامه سخنانش گفتيدکتر نج

هرگاه . استيپروژه خارجوجزيار در استقامت سروبيحضور حکمت-
ا يآ،دارنديان برمير از مين مسيرند، شما را دريم بگيصاحبان پروژه تصم

ر از شما يد، قديکني؟ اشتباه مشوديشما وارد عمل ميبقايبرار يقديحاج
بعد از آن طالبان . کنديدان را رها ميرد، ميت فشار قرار بگتحياو وقت. ستين

رود وآنگاه به شدت يار ازمقاومت کنار ميچرخند؛ حکمتيميسروبيبه سو
1!د شديدست پاچه خواه

ان يجنگجويشرويروز خروج از کابل، همزمان با پ: ديافزايمميفهيآقا
تو جامهء عمل يهاحرفام دادم کهيب پيدکتر نجيطالبان به داخل شهر، برا

د کرد يتاکما از کابل موافقت نداشت و يبا خروج اضطرارظاهراَيواما! ديپوش
د نفرات طالبان را يتوانيق است و ميکه شناخت شما از کوچه کوچهء کابل عم

را م که درکوچه کوچهء کابل، جنگيداشتما اراده ناما . دير کنيدر هرکوچه غافلگ
ش صادر شده يک هفته پيها ازکابل خروج قوتييستور نهادرا يم زيادامه بده

.بود
ن دربارهء گروه طالبان چه يمجاهديس دولت اسالمينظر رئن اوصاف،يبا ا

ن بولدک به يطالبان از اسپيرشدن دسته هايپس از سرازياستاد ربانبود؟ 
ک جنبش خود جوش ين يقندهار، در واکنش به ظهور آنان گفته بود  که ايسو

،  ي، اس، آيآ. ستين حرکت خود جوش نيب گفت که اياما دکتر نج. است
گروه يتمامينابوديده است که قبل از همه برايرا آفريديگروه تازه دم وجد

مارشال فهيم مي گويد وقتي موضوع سخنان دکتر نجيب را با احمدشاه مسعود درميان .1
:گذاشتم، وي خنديد وگفت 

!نظريه هاي رفيقت درست اند-
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زم قدم به يکه موج طالبانيدرحال. و رهبران شان کمربسته انديجهاديها
، به از طالبانتيدولت در حمايما هايکرد ، هواپيممرکز تقرب يقدم به سو

ر دولت را هدف يناپذيتب آشيرقيد، حزب اسالميجديروين نين که ايال ايخ
را دان وردک يو ميدر قندهار، غزنيحزب اسالميواضع نظام، مگرفته است

ق  يبزرگ پول از طري، بسته هايبه دستور استاد ربانيحت. کردنديبمباران م
به که بعداَ( زاده يل اهللا مولويجليزاده و مولويز، قاضيداد فايسخيمولو

ق يصداد گزارش ها، يبر بن. شديبه مقامات طالبان ارسال م) وست يطالبان پ
شود که مبلغ يگفته م. به طالبان نقش داشت يز درکار پول رسانينيچکر

ل داده يد به مقامات طالبان تحوين پول که باياز مبالغ سنگيافغانارد يليشش م
يانيمافراد ردهء. ل شده بوديف و ميانتقال دهنده گان حيو، از سشديم

اسناد به جا مانده از دوره استاد ين بررسي، حطالبان پس از تسلط برکابل
افتند که نشان دهندهء  کمک بزرگ يدست يبه اسناديشگفت زده گبا ،يربان
! به فرماندهان طالبان بوديدولت ربانيمال

:من گفتيب براينجد کهيگويم ميمارشال فه
ن ياز جالل الدييراين پذيدم که آمرصاحب حيون ديزيمن درپردهء تلو

ک نوکر يدارد که دربرابر يازيمسعود چه ن. ستاده بودينه ايدست به سيحقان
چه يد که حقانيستد؟ به مسعود از جانب من بگوئياين گونه بياي، اس، آيآ

د؟ ياگرفتهين حد او را جدياست که تا ايکس
دفاع از ين که ما برايد که درسال اول حکومت مجاهديگويم ميفهيآقا

يان جناح هايميد جنگ داخليهمزمان با تشدم، يديجنگيکابل در سه جناح م
افغانستان و تاجکستان يمرزيمشکالت در نواحيبرخ، مختلف درتاجکستان

تاجکستان مستقر درمرزيب بود با سربازان روسيبروز کرد که قرز ين
به داخل خاک افغانستان يروسيروهاين نيسنگيآتشبار. ميرشويدرگ

ان مواد ياز ورود تندوران تاجک و رخنهء قاچاقچيريجلوگيبراظاهراَدرتخار
به مشورهء رهبران بنا احمدشاه مسعود . آغاز شده بودمرزيمخدربه آن سو

به هدف مقابله را ن يسنگياز جنگ افزار هايم گرفت تا بخشي، تصميجهاد
ن کار ظرف يا. خانم جا به جا کنديک آيژياستراتهء يحمالت روس ها در ناح

يروسيمرزبانيروهايد با نيک جنگ جديآغاز يما برا.چند روز انجام گرفت
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.ميآماده بود
ب نزدم آمد و يسرگروه محافظان دکتر نجين روزها اسداهللا مشکوريدرهم

ب با ينج. من نرفتم. دارش بروميد به ديکه باام داديب پيدکتر نجياز سو
حظه ب گفت اگر در لينج. دارش برومياصرارتمام دو باره از من خواست به د

.ميا که صحبت کنيک بار بي، يمرگ هم قرار داشته باشيها
:به سخن درآمدي، او با حرارت خاصب پا نهادميبه اقامت گاه نجيوقت

نشود که ... يقرار داريت خطرناکير وضعبگو که دبه احمد شاه مسعود-
گر درجنگ يو بارديک شويرهبران تحرياز سوير جو مصنوعيتحت تأث

ات تکان نخورد که يگريرگ اخوان. ير شويهوده و خطرناک با روس ها درگيب
جنگ از چند جناح به هدف درهم .تان درست کرده انديبرايسهء کالنيدس
يرياز درگپس. ديمانيما دردفاع ازکابل تنها مشود و شيدن شما آغاز ميکوب

. شوديجنوب وشرق آغاز مي، تعرض گسترده از سوشما درشمال با روس ها
يپرحرارتيوعده ها. ت نخواهد کردياز شما حمايچ کسيدرجنگ با شمال ه

.رهبران داده شده اند، همه اش باد هواستيشما از سويکه برا
. ب را به احمد شاه مسعود انتقال دادميام نجيمن پ: د يگويم خان ميفه

داد يمن گوش ميگرفته و به حرف هايشانيپيک دست خود را رويکه يو
:سرانجام گفت

!را متوجه شده استيبيدکتر، موضوع عج
بحث درمورد آغاز يسپس احمد شاه مسعود درنشست رهبران که برا

برگزار شده بود، خطاب درمرزتاجکستان يروسيروهايبرضد نيحمالت جواب
:به رهبران گفت

درشمال به مطالعه يروسيروهايه نيد عليآغاز جنگ و تهاجم جد-
ن باره حرف آخر يد که دريمن وقت بدهياز دارد و شما براينيشتريبيوبررس
!ميرا بزن

شمال متوقف يروها به سوين و انتقال نيسنگيب، جنگ افزار هاين ترتيبد
به اشتراک حزب " يهم آهنگيشورا"بود که ييروزهان مقارن يگشت و ا

و فشار يبه همکاري، حزب وحدت اسالمياسالمي، جنبش ملياسالم
استاد يت تحت رهبريحاکميران وازبکستان به هدف سرنگونيپاکستان، ا
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يروهايناگر نشان داد که يحوادث بعد. ده بوديخود رسيدرمراحل آخريربان
ينات خود را در جنگ برضد روس ها درشمال به کار مبخش اعظم امکايدولت

موسوم به يروهايگرفتند، هرگزقادر نبودند که دربرابر تهاجم گستردهء ن
.دناز کابل دفاع کن" يهم آهنگيشورا"

کرد يسال ها، حوادث و روند جنگ ها را با دقت دنبال مآنب دريدکتر نج
االمکان، يحتکرد،يميسعک آن زمان، يدراماتيداد هايودرگرماگرم رو

ن به خصوص احمد شاه مسعود يحکومت مجاهديخود را برايه هاينظر
يم ادامه ميخود را با مارشال فهيمشورتيدار هايعالوه برآن که د.مطرح کند

ق يکرد و از طريکوتاه اقدام ميادداشت هايهيمواقع، خود به تهيداد، در برخ
مسعود ارسال يآقايبرا) ه وابسته به مسعودژيافسرو( يداسداهللا مشکوريس
يباقيکه به خط جنرال شاپور احمد زين سند مکتوبيدرتنها تر.داشتيم

احمد شاه مسعود ياز نظرات خود را برايب خطوط عمده برخيمانده، دکتر نج
اد آور شده است که درآن يرا يادداشت نکاتين يدريو.مطرح کرده است

صورت .شده استيميار مهم تلقيدگاه دکتر، بسيدشب ها و روز ها از
:ن استيسند چنيريتحر

۱۳۷۴يجد۱۵
انتخاب راه : کي

) خاصتاَ امروز( آن محاسبه شود يکه باالييروين: دو
) شخص آمرصاحب( ت آن يآن و محبوبيينام وکما: سه 

، ادداشت کوتاه مرقوم شدهيکه در يح نکاتيدر توضيداسداهللا مشکوريس
:ديگوين ميچن

ن يح کرد تا من عين نکات را تشريمن ايدکتر به زبان خودش برا
آن بود " انتخاب راه"منظور از.احمدشاه مسعود انتقال دهميحات او را برايتوض
د خود را يکرد که احمد شاه مسعود، بنا به ضرورت زمان، بايشنهاد ميپيکه و

به خصوص يغربيا کشور هاخارج کرده و بيميتنظيجنگ هاياز انزوا
: گفتيميو.مذاکرات سازنده را آغاز کندکا، يامر

مسعود ياگر من به جا.هستميزندنييک قفس طاليان ين جا درميمن در
يم ها جدا کرده ومذاکرات جديبودم، بدون اتالف وقت، راه خود را از تنظيم
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. کردميآغاز مييکايومهم را با مقامات امر
از دارد که ين" انتخاب راه"به ، ين حالتينظر بود که مسعود درچننيدکتر بد

يکا بااليگفت که امرياوم.استينه خروج از بحران کنونيش زميدر واقع پ
يفرصت هاديکنيده است، سعينوبت شما رسمن اعتماد نکرد وحاال که

"  هانتخاب را" ن يا.ديکا را از دست ندهيبا امريمذاکرات جديمساعد برا
.خواهد بودياسيد سيک دوره جدينقطه آغاز 

ده داشت يب عقيادداشت، دکتر نجين يدرمندرج خصوص موضوع دوم در
ک يها به عنوان يکه مسعود دراوج بحران جنگ ها، هنوز هم در انظار غرب

که برضد ييروهايبه باور دکتر، ن.ومعتدل مطرح است" محاسبه"قابل يروين
ممکن " خاصتاَ امروز"بودند ويگريت افراطيماهيارادند، ديجنگيمسعود م

يبه سويغربيک، نگاه کشورهايدپلوماتياست در صورت ادامه تالش ها
. جلب شودت حضور احمد شاه مسعود يواقع

توانست ين نکته نظرات که مياييبرحالت اجرابوديديسوم، تأکموضوع 
را به ارمغان ين الملليو بيلمسعود، اعتبار ميبرا) بيدگاه دکتر نجياز د( 
قرار داشت يت دشواريرسد که احمد شاه مسعود درموقعياما به نظر م.اورديب

از دست رفته بود ياديزيفرصت هاشد که درآن سال ها، يفکر ميو حت
بودند که هدف از آن، دور ييکا سرگرم طرح برنامه هايوامريغربيوکشور ها

يگر بود که به حذف کامل مسعود منتهيديهازدن مسعود ومراجعه به اهرم
.گشتيم

غ پنهانيچراغ سبز، ت

را بر "  هفته نامه کابل"ت يمسئول) سنده کتاب ينو( که من ۱۳۷۴در سال 
ب را به شدت ناراحت يکه دکتر نجم يرا انتشار داديخبرعهده داشتم ،

رمانده گروه فين حقانيجالل الديدر خبر هفته نامه از قول مولو. ساخت
کابل گفته شده بود که طالبان يلومتريست کياب در بيطالبان در چهارآس

يب را به قتل ميکابل، دکتر نجيق پس از تصرف احتمالين دقايدرنخست
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نخست هفته عنوان صفحه يب پس از مطالعهء گذرايدکتر نجيوقت. رسانند
يتيفسرمحافظ امنايد اسداهللا مشکوريله سيبه وسناراحت شد ويلينامه، خ

ارسال کرد و گفت که يام شفاهيدفتر ملل متحد به گرداننده گان هفته نامه پ
يز، مرا به کشتن ميک آمين گونه مطالب تحريد که با نشر اين شما هستيا

.ديده
يدر باره قتل احتمالدر هفته نامه کابلمنتشرهان بودم که خبر يمن در جر

ن يجالل الديمولويبراساس سخنران،ان طالبانينگجوجيب از سوينج
1.ه شده بودياب تهيدر جلسه فرماندهان طالبان در شهرک چهار آسيحقان

:ديگويم ميمارشال فه
دادند که يام ميوسته پيمرموز به دکترپم که حلقاتيما اطالع داشت-

بازهم يتو در تعامالت بعد. کنديد نميترا تهديچ خطريدردفتر ملل متحد ه
ت يمياگر درظاهر امربا من صمدکتر.بوديث رهبر کشور مطرح خواهيحبه 

حلقات طالبان يازسوياحتماليد هايآن که از تهدياما به جا؛دادينشان م
.اعتماد بوديشتر نسبت به ما بيگر هراسان باشد، بيا عناصر ديو

ز م پس ايسپتامبر ساعت چهار ن۲۷خ يب  به تاريخانم فتانه همسردکتر نج
ان به کابل ک روز قبل از ورود طالبي) يديخورش۱۳۷۵زان يچهار م( ظهر 

به جان او ي، او را از هرگونه حادثه وخطر احتمالبيبا نجيدرتماس تلفن
:نان داد و گفت ياطم

ت يو امنيام داده اند که از دفتر ملل متحد خارج نشويما پياز هر سو برا
. د شدن خواهيوهمراهانت به طور کامل تأم

.دنديکننده فرارسن ييتعسرانجام ساعات

با ) داليلي، نامش را ذکرنمي کنمکه به ( يکي از همکاران هفته نامه کابل اهل واليت خوست .1
استفاده از يک دستگاه ضبط صوت جيبي توانسته بود صورت جلسه و سخنراني فرمانده طالبان      

من يک کاپي نوار سخنان جالل الدين حقاني را دراختيار شهيد احمد شاه مـسعود  . را ضبط کند 
هـان، اقـارب وبـسياري    اما به نظرمي رسيد که تماس هـاي دکتـر بـا هواخوا    . نيز گذاشته بودم  

نسبت بـه موقعيـت   ) و به اساس انگيزه هاي مختلف      ( ازشخصيت هاي برون مرزي که ناگهان       
دکترنجيب متاسف بودند و براي او پيام هاي همدردي و همبسته گي ارسال مي کردند، بـيش از    

.آن بود که دکترنجيب، زيگنال هاي تاييد ناشده خطر را جدي بگيرد
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طالبان يجنگجويکه دسته هايديخورش۱۳۷۵زان يان روز پنجم ميدر پا
يدند، قوايشان را شدت بخشيشروياز سه جهت به خاطر تصرف کابل پ

.از کابل را آغاز کرده بودينيعقب نشيدولت
:ديگويم ميمارشال فه

د يمن صدا زد که به اطالع دکتر برسانيه باالاحمدشاه مسعود در مخابر-
، اقامت گاه يدانيشوند و اگر مصلحت ميازکابل خارج ميدولتيروهايکه ن

!شمال حرکت کنيملل متحد را رها کن و همراه با ما به سو
ن ومصباح را يق، دکترگلبديک، دکترجالل، عتيتن از افراد خود هرچهارمن 

اما .ش ابالغ کردنديم احمدشاه مسعود را برااينزد دکتر اعزام کردم وپ
ن يدهد هميح ميترجيمن گفت که ويت اعزامأيدکترضمن ابرازتشکر به ه

1.جا بماند

گاه ملل متحد خارج ب هرچند از پناهيد که دکترنجيگويم ميمارشال فه
دن مقامات و يکه تا رسکردمطالبه ن خواهش ازمن ياما به عنوان آخر؛نشد
فه يوظالبان به شهرکابل، شش تن از محافظان مخصوص خود راالن طؤمس

يازوحلقات وگروه ها ياز جانب بعضيبدهم که دربرابر خطرات احتمال
:گفتيو. حفاظت کنند

اگر تا فردا زنده ماندم،حق … شش نفر را به حفاظت من روان کن -
.را ادا خواهم کرديقيرف

ءهيفروبرد، مايک حالت عاطفيدر ب ضمن آن که مرا ين سخن دکتر نجيا
ياو را درطيبا خود فکرکردم که بدون شک حلقات مرموز. شدزينتعجب من

اما .م آوردير متقاعد کرده اند که ترا دو باره بر صحنه قدرت خواهيچند سال اخ
آگاه بود؟ درآن يک خطر بالقوه به نحويا از ي؟ آن گونه سخن گفتيچرا ايو

ده گرفت؟ من شش تن ير نايرفتن به پنجشيما را براشنهاديصورت چرا پ

بـه دکتـر گفـتم کـه     : ري که هيأت اعزامي را همراهي مي کرد، مي گويداسداهللا مشکو.1
پس شـما  . وضعيت به سرعت درحال تغيير است وخطرات احتمالي درپايتخت رونما خواهد شد   

نجيب لبخند بر لـب  . بهتر است از پناهگاه ملل متحد بيرون بياييد و به سوي شمال حرکت کنيد      
:آورد و به شوخي گفت

!مثل شما مجاهدين نيستند که حتي به حريم ملل متحد داخل شوندديگران! برادر
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ب به دفتر ملل متحد اعزام يحبيرا به سرپرستيتيامنءن شدهيازافراد دست چ
طالبان به شهر، آنجا يجنگيپس از دخول دسته هاين افراد ساعاتيا.کردم

.راترک کرده بودند
در تماس زيم نباردويشود که احمدشاه مسعود براياد آور ميم يفهيآقا

ب ازکابل يله خروج دکترنجأمس1،يصافيم از ارتفاعات کوه هايسيمخابره ب
2 .شمال امتناع کردياما دکتر پوزش خواست و از رفتن به سو؛ را مطرح کرد

ب که خود شاهد صحنهء گفت يار دکتر نجيدستياما محمد اسحق توخ
ب يد که دکتر نجيگويب بوده، ميم با دکتر نجيم فهيقسيافراد اعزاميوگو

آنان يکه وابسته گيچ سند ومدرکيم هين که افراد فهيل اي، به دلدرقدم اول
. رش دعوت آنان امتناع کرديم را ثابت کند، در دسترس نداشتند، از پذيبه فه

.کندام احمدشاه مسعود را به من ابالغ يپم خان يفهد خوديدکتر گفت که با
ن که هرگز از دفتر يوهمراهانش قبال در باره اد که دکتر يرسياما به نظر م

به يتوخيآقا. را انجام داده بودندييصله نهايملل متحد خارج نخواهند شد، ف
:ديافزايب مينقل از دکتر نج

ياسيک پناهنده سينسبت به سرنوشت من به عنوان ياگر رهبران دولت
ن معاون يولد وگيآقايدادند، به تقاضاياز خود نشان ميتيلؤاحساس مس

پاسخ ،ن من و همراهانم از افغانستانؤملل متحد به هدف خروج مصيسرمنش
.دادنديمثبت م
يطالبان، آقايد که پس از تصرف شهر جالل آباد از سويگويميتوخ
ن تقاضا کرد که اجازه دهند ين وارد کابل شد واز سران حکومت مجاهديگولد و

سلسله کوه هاي صافي درشمال فرودگاه کابل موقعيت دارند وامنيت کابل ازهمين نقطـه بـه   .1
درسال هاي جنگ، شهرکابل وفروگاه، از ارتفاعات کوه صافي بارها مـورد   . آساني به خطر ميافتد   

.حمله موشکي قرارمي گرفت
ا به توضيح اسداهللا مـشکوري، دکترنجيـب پيوسـته تاکيـد مـي کـرد کـه خـروج از                 بن.2

دفترسازمان ملل به صالح سرنوشت وي نيست و بهتراست به جاي بيرق کهنـه سـازمان ملـل              
متحد بر فراز دفتر نماينده گي که با گذشت ايام رنگ باخته بود ، يک بيرق جديد که از دور قابل   

:وي تکيه کالم هميشه گي خود را تکرار کرد که. رؤيت باشد، برافراشته شود
.همين جا براي من بهتر است. مار گزيده از ريسمان دراز مي ترسد-
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پرواز يگريک کشور ديما به يه از هواپب وهمراهانش با استفاديتا دکترنج
.کنند

:ديگويممتحد ملل سازماناز کارمندانيکيامان اهللا 
م اظهار يم فهيب درواکنش به دعوت احمدشاه مسعود و قسيدکتر نج

ن محکم يخواهم باالثر تضميس جمهور کشور بودم و حاال ميداشت که من رئ
1.رون برومين جا بياز

يت مليم خان هنوز در دفتر خود در اداره امنيفهشش عصر،ياما حوال
يت ميافسر محافظ دفتر ملل ماموريبه اسداهللا مشکوريو. حضور داشت

، با ما ک افغانيک هموطن ويث يد که به حيب خواهش کنيدهد که از دکتر نج
قدرت به يخاليد که به زودييم خان گفت به دکتر بگويفه. ر بروديبه پنجش

م که يه جان شما، خواهشمنديعليک حادثه احتماليو ما از ترس د يآيوجود م
د که ما به هنگام ترک کابل با يينده نگويد و درآييايبا ما ب. دييايرون بين جا بياز

.ميکرديشما نامرد
داشت تازه به تن يشيکه دريد که شاپور احمدزيگويمياسداهللا مشکور

:ب به من گفتيسخنان دکتر نجنو به پا کرده بود، درادامه يو موزه ها
ها از داکتر ييکايامر! ميخ بته هستيد که ما از بيصاحب، گمان نکنيمشکور
!کننديميبانيب پشتيصاحب نج

ينگراناز فقدان احساس خطر و يحاکيبه طور آشکاريلحن ثابت احمدز
ش يش تا آن جا پيدر اثبات گفته هاياحمدزيحت: ديافزايميمشکور. بود

:ه کردين توصياز افراد محافظ چنيکيکه به رفت
تا دو ينها... نان داشته باشياطم... ير برويست به پنجشيتو هم الزم ن-

!شوديحل ميد، مشکل به زوديروز حوصله کن
يلومتريشرو طالبان به قلعهء زمان خان در سه کيپيبعد واحد هاساعات 

بعد، درکابل به طور کامل از ساعت هفت شب به. دنديدفتر سازمان ملل رس
.قدرت به وجود آمدءخال

:اسداهللا مشکوري مي گويد.1
:يکي از افراد اعزامي مارشال فهيم به من گفت

!شما تا حال همين جا باقي مانده ايد؟ ديگران همه در پنجشير رسيده اند-
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ب به شمول ستارخان ياز هواخواهان و اقارب دکتر نجين حال گروهيدر
ز بود، در يکه از اقارب دکترنياست جمهورياز فرماندهان گارد سابق ريکي

يجان وحفاظت ازيا براياقامت گاه دکتر ظاهر شدند تا او را با خود ببرند و 
ت شان ين افراد درانجام مأموريا ايست که آياما معلوم ن.اتخاذ کننديريتداب

ب و همراهانش حاضر به خروج از دفتر ملل ين که دکتر نجيا ايناکام ماندند و 
متحد نشدند؟

قدرت به ءاز ساعت هفت تا ساعت دوازده شب، به مدت پنج ساعت خال
طالبان به يتعرضيه هان دستينخست،شبيکيزود تر از تاريکم. ان آمديم

که دکتر ييمسلح به دفتر سازمان ملل جايک گروه سه نفري. شهر وارد شدند
.شدندو همراهانش درآن ساکن بودند، واردب ينج

ک راست ي، يقبليزين افراد کامال براساس برنامه ريد که ايرسيبه نظر م
ند يگويه دکتر ممحافظان اقامت گا. ده بودنديخود را به دفتر ملل متحد رسان

و به زبان دراز داشتند و دستار به سر زده بودند يش هاين افراد هرچند ريکه ا
. نداشتنديطالبان شباهتيبه نفرات عادکردند، اما يپشتو صحبت م

آنان را يتمام،ن برخورديب در اوليند که نجيگويشاهدان صحنه م
.کرديبا آنان صحبت ميخودمانيشناخت وتا آخر با لحن

ظاهرا از خود آورده بودند کهان سوم بايرا از مکرورين گروه شخصيا
يخرسند شد و با ويدن ويب از ديدکتر نج. ب بودينجان دکتريدوستان و آشنا

. خطاب کرد" داکترصاحب"کرد و او را يک بغل کشيوهء دوست نزديبه ش
ف بر تن يت نظو تنبان وواسکراهنيده داشت و پيش تراشيشخص تازه وارد ر

دکتر همراه . بودنيدرشت طال مزک انگشتر نسبتاَيانگشت دستش با . داشت
به صحبت مشغول م ساعتيرفتند و نيليبا سه نفر از طالبان به درون حو

در چهره يک تشنج آنياز ييچ نشانه يصحبت ظاهر گرم بود و هيفضا. بودند
ها را تا دم در ب آني، دکتر نجيهنگام خدا حافظ. شان مشهود نبوديها

ن يايتماميکنند که اسحق توخيق ميهمه شاهدان تصد.عت کرديمشا
.صحبت ها را به خاطر دارد

مه دو يساعت دو بجه پس از نداتسنيموتر هااما نفرات طالبان سوار بر
بعد از . ملل متحد شدنديليگفت و گو با دکتر وارد حويدند و برايباره سررس
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هنوز موتر حرکت .کرديب تا دم در آن ها را همراهيه صحبت، دکتر نجخاتم
:گفتيوسته ميازمخاطبان پيکيب به ينکرده بود که دکترنج

!ته خود زما خبره واوره! ... ته خو زما خبره واوره! جانه... 
:از طالبان گفتيکين حال يدر

نديبخواهد شما را بيدر ارگ است و م) کالن ما ( مشر ما -.
.افتياما اصرار طرف مقابل ادامه ندادبه مخاطب يب پاسخ آنيدکتر نج

دفتر يم قانونياز حرچند قدم همراه با افراد ناشناس که دکتر بودين لحظاتيا
. داشتيمگام بريدر خروجيبه سوآرام آرام به اتفاق آنانرون شده ويملل ب

اط دفتر ملل متحد پا يگاه از حچيهدکتر که يز قبلياط آمين حرکت با رفتاراحتيا
باز بود و دو سه يدروازه خروج. تفاوت داشتگذاشت، واضحاَيرون نميبه ب

صحبت يفضا. الظاهر منتظر ورود آنان بودنديپارک شده و علموتر کنار جاده
يب براياصرار و استدالل طالبان به دکتر نجرفت اما يها تنش آلود شده م
که هر يک حالتيدکتر در .دادير خود را نشان ميثتأم رفتن به ارگ، کم ک

دروازه موتر طالبان که قبال باز شده يداد، به سويلحظه فرصت را از دست م
طالبان وموتر يگارد دکتر به سوين اثنا جفسر باديدر. داشتيمبود، قدم بر

ب را تا ارگيکه او را هم اجازه دهند که دکتر نجکردو خواهش شدک ينزد
يريبدون مقاومت و درگابتدا ن که دکتر را يهم. کند و او را تنها نگذارديهمراه

ي، خشونت نفرات طالبان درچهره هادنديکشانبه داخل موترو سپس به زور 
قبل . کردنددن با لگد از خود دور يو جفسر را با خشونت وکوبدو برابر شدشان 

ن، يا افراد طالبان درداخل کابب بيند، صحبت نجيازآن که موتر ها به حرکت درآ
شد که نام مخاطب خود را يده ميدکتر شنيده بود و صدايبه مرز کشمکش رس

:آورديوسته برزبان ميپ
! ته خود زما خبره واوره ... ته خود زما خبره واوره ! جانه" .... 

شاپور احمد يب با زور از داخل موتر به سويشتر شد و دکتر نجيخشونت ب
کرد يخواهش ميداد و از ويستاده بود ، دست تکان مينار جفسر اکه درکيز

شه باال کن را به يره شيدکتر با شدت دستگيينفر پهلو. همراه شوديکه با و
ه يب تا ناحيشد و دست نجيشه به شدت باال ميکه شيبه طور؛حرکت درآورد

.رون مانديآرنج از آن ب
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1.موتر ها به حرکت درآمدند

سبب اخل موتر داتسندجا در يتنگظاهراَست که يحاکيرگيگزارش د
.کننديريات جفسر به جمع خود جلوگيوستن جنرال حياز پشد که طالبان 

در . گشتبريو شاپور احمدزيتوخيبه سوواضطرابيديبا نا امجفسر
شان يمون چهره هاينامييک حادثه ياز وحشت از يموج، لحظات خاموش

وسته سگرت يح، پير قابل توضيغيغرق در دهشتيحمدزاشاپور. گرفترافرا
. به قدم زدن پرداختدفتر خاموشانه يليو در حوکرديدود م

دو باره ساعت چهار صبح ناگهان کنند که يد مييمحافظان اقامت گاه تأ
يليبه داخل حويگر از در وروديو نفرات طالبان باردديرسدر به گوش يصدا

که با دعوت کردنديو از شاپور احمدزگذشتنددفتر سازمان ملل متحد
که از ياحمد ز.همراه شودياست جمهوريدرارگ ر) بيدکتر نج( برادرش 
دعوت طالبان را يخبريوستن به دکتر بود، درعالم بيکامال آماده پيلحاظ روان

.به درون موتر داتسن فرو رفتيتنديهاو با گامرفتيپذاق يبا اشت
ن يسوال ا. نگشوديجفسر و توخيذهنيمعمااز ز گره ينيرفتن احمدز

بود که بر سر دکتر و برادرش چه خواهد آمد؟
مه يب و برادرش سراسيابت دکتر نجيملل متحد که از غيمور خدماتأچند م

ز سوار بر يآن ها ندند اما يکشيانتظار ميکنار در وروديلحظاتشده بودند، 
که از ( ک مأمور سازمان ملل ي. ا شتافتندانيآريچهار راهيک موتر به سوي

انا يآريبه چهار راهيوقت: د يگويم) شوديمينامش خود داريافشا
ده بودند، با دکتر يشان را با دستار پوشاني، چند نفر که صورت هاميديرس
ما دور خورد ياز آنان به سويکيدند، يما را ديوقت. ب در کشمکش بودندينج

توخي دستياردکتر نجيب که تا آخرين لحظه درکنار دکترنجيب بود، دريـن بـاره               اسحق.1
:چنين حکايت مي کند

نجيب گفت که شما . طالبان گفتند که مقامات آن گروه امر کرده اند که شما را به ارگ ببريم
و او را با طالبان گفتند که شما را به زور مي بريم . بايد از مقامات سازمان ملل متحد اجازه بگيريد

ساعت چهار صبح دو باره آمدند وبه شاپور احمدزي گفتند که برادرشما، . خود به سوي موتربردند
.شاپور با آن ها رفت. دکترنجيب شما را به ارگ خواسته است

.اما توخي به طور سوال انگيزي در باره هويت افراد مسلح سکوت کرده است
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:و گفت
. ديد گم شويد؟ بروين جا چه کار داريها ايشما حرام

بامداد يحوال. م يم و به دفتر ملل متحد برگشتيما به سرعت عقب گرد کرد
که خبر از يگريک شدن کدام موتر ديا نزديطالبان ويعبور موتر هايبه جا

که يجات و ترکاريپر از سبزيهايکراچءارابهياورد، صدايسرنوشت آن دو ب
ت درمرکز شهر روان بودند، به يمارکيبه سويه توت و قابل باکياز مناطق 
له االغ يبه وسدو ارابه و چهار ارابه که عمدتاَيهايصاحبان کراچ. ديگوش رس

ش يگرگ وميکيانا در تاريآريشدند، به هنگام عبوراز چهار راهيده ميکش
يارراهه چهيک در حاشيترافيگاه سمنتيشبانه متوجه شده بودند که از جا

داران يکراچ! زان کرده انديله طناب آويرا به وسييزهايا چييانا، کسانيآر
يکنند که در چهار راهيت ميموران حکاأهنگام گذر از کنار دفتر ملل متحد به م

.خته انديانا دو نفر را از طناب آويآر
ين دفتر ملل متحد و چهارراهيبيلومتريم کينءفاصله،موران نا باورانهأم

دو اجسادچشم شان به ،يچهارراهءهيو درحاشکننديميانا را با شتاب طيآر
به دار يکيستگاه ترافيطناب از حلقوم اتاقک بلند اءلهيافتد که به وسيميمرد

يشان را فراميروند، وحشت سراپايک تر مينزديوقت! خته شده انديآو
1!يب و شاپور احمدزيدکترنج. رديگ

ب و برادرش يخبر اعدام نج،موران ملل متحدأاز زبان موجفسر يتوخيوقت
ز شبانگاه ينمتحد موران ملل أند و ميجويشنوند، وحشت زده ، راه فرار ميرا م

دفتر ملل يوار عقبيرا  از راه ديکنند و جفسر و توخيرا فراهم ميامکانات
.شونديمخفييدهند تا درجايمتحد فرار م

و يافته بود که راديب انتشار نيبر مرگ دکتر نجزان هنوز خيبامداد شش م

لبان و شاپور احمدزي بي درنگ دم جايگاه ترافيـک  گفته مي شود که موتر داتسن حامل طا. 1
شاپور ناگهان چشمش به پيکـر  . چهارراهي آريانا متوقف شده و شاپور را از موتر پياده مي کنند 

قبل از آن که حلقهء دار گلويش را قالب بگيرد، قلبش از حرکت باز مي . آويخته برادرش مي افتد
دو بازويش مي گيرند و جسد بي جان او را روي بادي اما طالبان از. ايستد و روي سرک مي غلتد

موتر داتسن بلند نگميدارند و دومين حلقه دار را به گردنش مي اندازند و داتسن بـه شـدت از              
.زيرپايش درميرود
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ک گروه از ييس جمهور سابق از سويب رئيکا خبر داد که دکتر نجيامريصدا
ده شده و به يرون کشيافراد طالبان ازپناه گاهش در دفتر سازمان ملل متحد ب

و گفته شدکه ممکن يدرخبر راد. ده استيمنتقل گردياست جمهوريارگ ر
افغانستان ريث نخست وزيطالبان به حيرهبرياز سوبياست دکتر نج

.انتخاب شود
يدفتر ملل متحد تا چهار راهءب در فاصلهين است که نجيگر ايت ديروا

خن يدرداخل موتر با نفرات طالبان مشت و ) لومتريک کيکمترحدود ( انا يآر
تا . دنديکوبيوسته با قنداق تفنگ ميبوده و افراد طالب از دو سو و عقب او را پ

ش را به شدت ياز طالبان با ضربهء برچه، بازويکي، يدن موتر به چهارراهيرس
رنگ سوار بودند، با يکپ فوالديکرده و سپس چند طالب که در عقب پيزخم

ب ابتداء کنار يشود که جسد نجيگفته م. ضرب گلوله او را از پا درآورد اند
.کننديز ميسرک رها شده و سپس او را با طناب حلق آو

است يب به استفاده از زور به ارگ ريده اند که دکتر نجين عقيبه ايبرخ
کا درشهر يامريم که درآن زمان در دفتر فرهنگ-الف. افتيانتقال يجمهور

د که يگويم م–الف يآقا. کنديد ميين موضوع را تايپشاور مشغول کار بود، ا
يپس از تسلط طالبان بر کابل، برااز کارمندان ملل متحد که يکيامان اهللا 

کرد، درمحضر يتالش ميخارجياز کشور هايکيبه يافت حق پناهنده گيدر
ان برخورد طالبان با يجريو. ن راز پرده برداشتيازيکارمندان دفتر فرهنگ

:ت کردين روايب را چنيدکترنج
ارگ ب را بهيالن دفتر ملل مطلع شدند که نفرات طالبان دکترنجؤمسيوقت

م يم تا اطالع حاصل کنيارگ شتافتيبرده اند، بالفاصله به سوياست جمهورير
قصر سالم يدر وروديکيکه بر سر دکتر چه آمده است؟ چند طالب که در نزد

ک از سران طالبان درارگ حضور يچيهستاده بودند، به ما گفتند که يخانه ا
د که يگويامان اهللا م. نشده اندسران وقوماندانان تا کنون به شهر وارد . دنندار

ارگ که همان شب شاهد صحنه ياز آشپزهايکيتا با مروز بعد موفق شد
افشا يتاکنون نام و( آشپز ارگ که . کنمب به ارگ بوده، گفت وگويانتقال نج

ب را به داخل ارگ يدکتر نج،که طالبان سواربردو موتگفته است ) نشده 
منزل يسربازخانه هايکاخ، به سوياصليهاده به ساختمانيآوردند ونا رس
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حرمت و اريظاهراَ به بسب را يدور خوردند ونجياول متصل به ساختمان اصل
م ساعت بعد، از داخل سربازخانه سروصدا ياما ن. ت کردنديآرامش به آنجا هدا

ب را به ينج،بعد، چند طالبيلحظات. ديز به گوش رسيو سخنان خشونت آم
کاخ سالم يکيارگ درنزديرون ساختمان اصليسرک بيه سوزور و فشار ب

ز با مخاطبان خود سخن ياستدعا آميب با لحنيکه نجيدرحال. دنديخانه کشان
. کردندين ميخشن وتکان دادن تفنگ او را توهيگفت، طالبان با کلماتيم

ن ب انداختند و دو تيرا به گردن دکترنجيناگهان دو تن از طالبان حلقه طناب
کوفتند و يميسرعت به سر وبدن وبانکوف رايکالشيگر قنداق هايد

ن لحظه سر يگر، که تا ايک تن دي. او را به عقب تاباندنديهادست،آخرکار
داتسن گره کرده بود، کمر راست کرد وبه يگر طناب را به بوکسل عقبيد

کر طناب يداتسن با شدت از جا کنده شد و پ.عالمت داد که حرکت کندنداتس
اتسن م که ديديما نفهم. خارج شديد و از در خروجيچ دکتر را با خود کشيپ

ب را همراه با برادرش يم که نجيآن شب خبر شديرفت اما صبح فرداکجا
سال " محمد اكرام انديشمند نويسنده كتاب .انا به دارزده انديآريدرچهارراه

به دست مي دهد كه در نوع خود نيز درين باره روايتي را " هاي تجاوز ومقاومت
:نكات جالبي دارد

خان آقا رانندهء دفتر سازمان ملل متحد دركابل كه نجيب اهللا را هميشه در 
دفتر مذكور مي ديد، و شاهد ورود طالبان به دفتر و انتقال او بود، در مورد زنده 

دكتر نجيب اهللا معموال روز ها مي : گي موصوف و حادثهء اعدامش مي گويد
خوابيد  و شب ها به تماشاي كانال تلويزيون هاي خارجي مي نشست كه از 

با بيرون از دفتر نيز .ارش قرار گرفته بوديدراختطريق آنتن ماهواره دفتر 
بسياري از نامه ها توسط . نامه هاي زيادي برايش مي رسيد. روابطي داشت

گر يارش دگز( شخصي به نام ستار كه گفته مي شد ماماي دكتر نجيب است
و خويشاوندان ديگر او كه پنجشنبه ها ) ش بودهيست که ستار پسر کاکايحاک

ستار از آن ها ، مخصوصاَ. ، آورده مي شدو جمعه ها به مالقاتش مي آمدند
سوي وزارت امنيت كارت ويژه يي داشتند كه در روز هاي تعطيل به آساني نزد 

قرباني همين احوال گيري و يد زاحمبرادر او . نجيب اهللا رفت وآمد مي كردند 
او كه چند بار از دهلي به ديدار برادرش آمد، درآخرين سفر به . رفت وآمد شد
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ميزان ۵( داكترصاحب نجيب بعد از ظهر پنجشنبه . دام مرگ گرفتارگرديد
ازمن خواست كه به )  شدنديک ميشهر نزديکه طالبان به سو۱۳۷۵

گويم تا با ديگر اقارب و دوستانش نزد او مكروريان بروم و ستار مامايش را ب
داكتر به من گفت كه به ستار بگو كه فقط همين شب را وقت داريم تا با . بيايند

من پيغام را به ستار .فردا به احتمال زياد، دهلي خواهم رفت. كنيمهم صحبت 
دقايق بعد او با چند تن از خويشاوندان و دوستانش به دفتر سازمان . رساندم 

به او گفت كه ) نجيب اهللا ( وقتي ستار آمد، داكتر صاحب . ل متحد آمدندمل
احمدشاه مسعود امروز از طريق وزير امنيتش به من پيغام داد تا به پنجشير 

من پناهنده سازمان ملل .من برايش جواب دادم كه همين جا مي مانم . بروم
زنداني شدم، او دلش است كه پنج سال را دردفتر سازمان ملل متحد. هستم

. داكتر خوش به نظر مي رسيد. حال چند سال ديگر را در پنجشير زنداني باشم
در حالي كه بسياري از افراد همراه او، تا .ستار بيشتر از او مسرور و مطمئن بود

ستار آن شب را در دفتر ملل متحد با . نيمه هاي شب به خانه هاي خود رفتند
ستار درساعات اول . من خواستند با آن ها باشماز. داكتر نجيب اهللا باقي ماند

چرا دير كردند؟ چه شدند،) طالبان( شب ، با ناقراري مي گفت كه ببين آن ها 
سرانجام بعد از ساعت دو شب يك عراده داتسون طالبان داخل حويلي دفتر 

يكي از . سه نفر از موتر داتسون بيرون شدند. همه از اتاق بيرون شديم. شد
يشش تراشيده بود، به زبان پشتو پرسيد كه داكتر صاحب كجا است؟ آن ها ر

به او گفتند كه داخل موتر داتسون بيايد . داكتر خودش جواب داد كه من هستم
داكتر صاحب از آن ها خواست . كه رئيس صاحب دولت در ارگ منتظرش است

اكتر و پافشاري  اصرار د. آن ها نپذيرفتند. كه فردا  روز روشن به ارگ برود
داكتر داخل . ستار ثمري نداد و هر دقيقه برخورد طالبان شديد وخشن مي شد

داكتر صاحب نجيب اهللا . موتر شد و دو طالب مسلح در دو طرفش قرار گرفتند
داتسون ) بادي( احمد زي در عقب . به احمد زي برادرش گفت كه تو هم بيا

از من خواهش كرد كه ستار. جفسر، ياور داكتر را نيز با خود گرفت. نشست
وقتي به چهار راهي آريانا . من با موتر دفتر حركت كردم. عقب داكتر برويم

رسيديم، ، داتسون طالبان توقف كرد؛ يكي از طالبان مسلح بيرون شد و به 
او از احمد زي وجفسر به پشتو گفت كه بچه هاي حرامي شما كجا مي رويد؟ 
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احمدزي نيز پائين شد . پائين انداختموي جفسر گرفت واو را از بادي داتسون
من به سرعت موتر را برگردانيدم ، دو باره به دفتر . هردو به موتر من آمدندو

. آمديم
ما گاهي صداي . آمديبيرون كامال روشن به نظرم.صبح آغاز يافته بود

. حركت پا هاي مردم را مي شنيديم كه در سرك از پهلوي دفتر عبور مي كردند
ديدم تعدادي از . ظات به دروازه دفتر تك تك شد و من بيرون رفتمدرين لح

از من پرسيدند كه طالبان جسد داكترنجيب  را . مردم عقب دفتر ايستاده اند
من با تعجب گفتم كه خبر . ميكرده اند كه ما به ديدن آن برودركجا آويزان

دست وپاي . دادمخبر را به ستار و احمد زي . داكتر را شب به ارگ بردند. ندارم
من با . از من خواستند كه بيرون بروم ومعلومات بياورم. آن ها مي لرزيد

جسد داكتر نجيب ديدم كه . استفاده از بايسكل به طرف چهار راهي آريانا رفتم 
ستار سراسيمه شده بود و مي . جريان را به ستار و احمدزي گفتم.آويزان است

ن طالبان دو باره به دفتر آمد و احمد زي درين لحظات يك عراده داتسو.لرزيد
آنگاه ستار به سرعت خود . كه اندكي بعد او را نيز به دار آويختندرا با خود برد

و جفسر) عاتي داكتر نجيب اهللا رئيس دفتر مطبو( توخي . را از دفتر ناپديد كرد
، ازمن خواستند كه هرچه عاجل شده بوديبرآنان مستولكه ترس ووحشت

آن خارجي . در نزديكي  قرار داشت، بياورمخارجي دفتر را كه خانه اشمسئول
هنوز سه چهار دقيقه از ورود موصوف به دفتر . حادثه را برايش گفتم. را آوردم

كه دو عراده  داتسون طالبان با تعدادي زيادي از افراد مسلح براي نگذشته بود
فتر با قوماندان طالبان مسئول خارجي د.بردن جفسر و توخي وارد دفتر شدند

.به مذاكره پرداخت و كوشش كرد كه او را از بردن دونفر مذكورمنصرف بسازد
جريان اين گفت و گو پانزده تا بيست دقيقه طول .اما قوماندان طالبان نپذيرفت

جفسر و توخي با استفاده ازين وقت از عقب حويلي به طرف وزارت . كشيد
بعداً از طريق كارمندان دفتر با . ده افغانان رسانيدندخارجه و از آن جا خود را به 

به خيرخانه رفتند و فردا صبح ازراه جالل آباد به پشاور و از استفاده از تاكسي 
طالبان بعد از .. .آن جا به دفتر سازمان ملل متحد در اسالم آباد پناه بردند

دفتر را ترك و ساختمان دفتر، آن ها را نيافتند و جستجوي اتاق هاي حويلي
...كردند
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مقامات ين است که برخياان مردم يدرمغالب ياس هايحدس وق
ر داخلهء حکومت يراهللا بابر وزينص( ب ين نجيريبه عنوان دشمنان ديپاکستان

س سازمان يدگل سابق رئيجنرال حم، " پدرطالبان" ر بوتو، ملقب به ينظيب
ب درکابل يقتل دکتر نجيان اصليبه عنوان مجر) استخبارات ارتش پاکستان 

:ديگويميژن معاون حزب کنگره ملير بيبش. حاضر بوده اند
يختند، من عازم پشاور ميب را در کابل به دارآويکه نجيصبح همان روز

دم يرا ديحامل افسران پاکستانيپر، موتر هاير جادهء ماهيشدم که درمس
افتاد که ازموتر 1دگليچشمم به جنرال حم. کابل روان بودنديکه به سو

نام راوي ( مال اما. کرديصحبت ميو کنار جاده با کساده شدهيپيپاکستان
از اعضاي اطالعات طالبان مي گويد كه درآن شب ، جنرال نصيراهللا ) محفوظ 

بابر از راه چهار آسياب وارد كابل شده و در سازماندهي براي قتل دكتر نجيب 
راهللا بابر درکابل، گزارش معتبر در دست ياز حضور نصسهم گرفته بود؛ ولي

2. ستين

به طالبان که دربرابر عمل انجام شده قرار گرفته بودند، يرهبريشورا
، تحت فشار افکار عامه، از اعدام يديخورش۱۳۵۷زان يخ هفت ميتار

طالبان به هدف کاستن از احساس يعلمايشورا. ب دفاع کردنديدکترنج
دار شده بود، يان مردم پديت ورود طالبان درمن ساعايکه درنخستيوحشت

. ن شورا صادر شده استيله ايب به وسياعدام نجءصلهياعالم کرد که ف

جنرال حميد گل، رئيس پيشين سازمان استخباراتي آي،اس،آي بود که درحوادث افغانستان . 1
.اميان تندروي اسالمي درپاکستان به شمار مي آيداو از ح. عميقاَ درگير بود

مدعي شده انـد شـخص   " افغانستان و موقعيت جئوپوليتيک"پژوهشگران شوروي در کتاب .2
جنرال اسلم بيگ رئيس پيشين ستاد ارتش پاکستان درنخستين شب ورود طالبان بر کابـل بـه       

ت جمهوري کابل ظاهر شد وسندي همراي برادرش و يک گروه از افراد ويژه طالبان درارگ رياس
گويا متن کوتاهي درسند مزبـور مرقـوم   . را براي نجيب پيشکش کرد که در پاي آن امضاء کند    

اما نجيب با تمام . شده بود که از سوي نجيب، معاهده تاريخي ديورند به رسميت شناخته مي شد
. ه به تيراندازي پرداختقدرت به سوي يکي از حضار يورش برد و اسلحه وي را گرفت و بالفاصل

درگزارش آمده است که درنتيجه تيراندازي نجيب، برادرجنرال اسلم بيگ به شدت مجروح شد      
در تأييد اين روايت . پس از آن نجيب را  تحت شکنجه قرار دادند که جان خود را از دست داد           

.هيچ سندي ارائه نشده است
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ک از سران طالبان درکابل يچياعدام شد که هيب درساعاتيکه نجيدرحال
با سران ن بارهيدربينبودند وتا امروز هم ثابت نشده است که قاتالن نج

خ پنج يبه تاراز سران طالبان ياريبس. م داده باشندانجايمشورتطالبان 
طالبان به شهر ين که کدام گروه هايدرمورد سقوط کابل و ا۱۳۷۵زان يم

م کارمند –الف ، به عنوان مثال .بردنديبه سرميخبريدربوارد شده اند، 
يد که پس از اعالم اعضايگويکا درپشاور ميامريسفارت فرهنگن يشيپ

کابل از يرهبريس شورايرئيطالبان درکابل، من با مالربانيبررهيشورا
ن يدرقصرجالل آباد بود و به طورقطع ازياما مالربان. ق تلفن درتماس شدميطر

!صله اطالع نداشتيف
، ند که در شب ورود طالبان به کابلاياز ناظران مدعين حال شماريدر

ه يناکام عليکودتايزماندهر دفاع سابق که پس از سايوزيجنرال شهنواز تن
به پاکستان پناهنده شده بود، يديخورش۱۳۶۸ب درسال يدولت دکتر نج

شده و هواداران خود را دنبال ياست جمهوريبود که وارد ارگ رين کسينخست
که ييب به گونه يکشتن دکتر نجهءهرچند نحو. ب اعزام کرده بوديدکتر نج

يشهنواز تنياحتمالشده بود، حضور يش سازماندهيها پاتفاق افتاد از مدت
که يخواخوگيغرزي، بعداَ از سوياست جمهوريدرآن شب آن هم در کاخ ر

د کرد، يمالحظه خواهت خط و کتابت خودش ين کتاب به رؤيايانيدربخش پا
1.د قرار گرفته استيمورد تائ

به  که خود" افغانستان ، پنج سال سلطه طالبان"سنده کتاب يد مژده نويوح
ست و سه يبيدروزارت خارجه طالبان مشغول کاربود، فهرستسال پنجمدت 

ت طالبان يحاکميهارا که در سالياز افسران وفادار به شهنواز تننفر
کردند، به يمفه يوظياجرا" مال"، تحت نام يحساس نظاميهايدرکرس
:کرده استير معرفيشرح ز

ن براي ديدن پيکرهاي نجيب و بـرادرش  که درنخستين ساعات شش ميزا) نويسنده ( من .1
رفته بودم، افراسياب ختک از رهبران نشنل عوامي پارتي پاکستان را ديدم که در بيست قدمي                 

او درآن روز درکابل چه مي کرد؟ سه سال بعد درپشاور، وقتي از وي خواستم . اجساد ايستاده بود
سخن گفتن درين باره هنوز : گفت درخصوص قتل دکتر نجيب اطالعاتي را دراختيار من بگذارد،

!وقت است
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ردفاعيمعاون وز" ملسوله "محمدظاهر ب يدر دوران دکترنج
ييو مدافعه هواييهوايقوماندان قوايالنيغالم ج
ييومدافعه هواييهوايمعاون قوماندان قوايسيمحمدع

ييهوايقوا۳۲۲ر غند يرآقا سرانجنيش
ييهواير قوايعبدالرحمن سرانجن

التيون تشکيسيژندوال وزارت دفاع وعضو کميخان محمد پ
وزارت دفاعيس اداريدگروال شفق رئ

الت وزارت دفاعيس تشکيرئيميرمحمد کريش
کابلييدان هواياح اهللا آمر مبتورن جنرال مص

کالتيون تشيسيمحمدهاشم عضو کم
يرياست انجنيس ارکان ريرئيمحمد تنفدا
وزارت احتسابيميدالور زاده قوماندان مرکز تعليزلم
احتسابوزارت يميک مرکز تعليراحمد معاون تخنينص
وزارت احتسابيمير اسناد وارتباط مرکز تعليم مديکر

معاون وزارت احتسابيعبدالغن
کينمبر يک قول اردويدان آمر تخنير ولد کوميعبدالعز
يمرکزيژند قول اردويز آمر پيعبدالعز

کيفاروق آمرلوژست
يمرکزيک قول اردويلوژستيپويسرور آمر د

سرمشاور وزارت احتسابيز تننواز خان پسر خاله شهنوا
آدم خان سرپرست اداره دوازده احتساب

يتيته واليکميسابق منش( س اسناد وارتباط وزارت احتساب يحامد رئ)
قندهار

ييو مدافعه هواييهوايک قوايس لوژستيرئيکوهيعبدالغن
آن يبه پاکستان با حلقات استخباراتين افسران پس از فرار شهنواز تنيا

. طالبان به کابل آمدندين جنگيماشيپرداختند وپا به پايکشور به همکار
دراستفاده از جنگ طالبان يجنگمجرب يلوت ها و کادر هايست ها، پيتانک

.ن افراد بودنديعمدتا هميده موشکيچيپيافزارها
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از ) نامش محفوظ( درين باره، روايت ديگري هم در دست است كه مال 
از زبان حاجي بشر از رهبران پشت پرده واجرايي طالبان فعاالن اطالعاتي
. بيان مي داردتحريك طالبان 

حاجي بشر كيست؟

اله ، متولد منطقه سنگسار شهرکس۳۹حاجي بشر فرزند حاجي عيسي ، 
وي از دو سال به اين سو به اتهام رهبري شبكه .ميوند واليت قندهار است

.در يكي از زندان هاي امريكا به سر مي برد، هاي قاچاق بين المللي مواد مخدر
وي در گذشته از فرماندهان حزب اسالمي بود و ارزش دارايي هاي غير منقول 
وي از قبيل خانه و زمين، در مناطق كارته سه، وزيراكبر خان،چهار آسياب ، 

حتي . داراالمان و كارته چهار كابل به ميليون ها دالر مي رسدميرويس ميدان،
ي شود كه مبلغ يك صدو هفده لك كلدار قروض وي باالي دولت گفته م

ابتداي ازبشرحاجي.ري استاد رباني ، باقي مانده استاسالمي تحت رهب
از افراد كليدي و درجه يك تا آخر دوره حضورآنان دركابل، كارتحريك طالبان

زمان جنگ( طالبان بوده وحتي مقامات ملل متحد و امريكا درسال هاي نود 
ازوي خواسته بودند كه رهبري تحريك را خود دردست ) هاي داخلي دركابل

كه من آيت و سئوليت شانه خالي كرده و گفته بوداما وي ازين بار م.گيرد
مالمحمد عمر آخوند را براي اين مأموريت درنظر استبهترحديث نمي دانم و

اش به دوش من شما مالعمر را انتخاب كنيد، رهبري و حمايت مالي . بگيريد
ميليون دالر از دارايي شخصي خود ۱۲چنان كه درآغاز كار، مبلغ .خواهد بود

حاجي بشر در زمان .براي تقويت حركت طالبان در اختيارمالعمرگذاشت
طالبان درقرارگاه علوم اجتماعي، بارگاهي براي خودش درست كرده بود 

با همه سران جبهه او در عين حال .داشتوضيافت هاي بزرگي را برپا مي
.متحد ازنزديك شناسايي داشت

قتل دكتر نجيب يمي گويد كه حاجي بشراز جزئيات اصلي ماجرا...مال 
اما وقتي دربرابر . آگاه بود و گاهي درين خصوص رازهايي را بر مال مي ساخت

و صدايش را بلند ان قرار مي گرفت، عصباني مي گشت پرسش هاي ساير طالب
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براي شما اين موضوع بسيار اهميت دارد؟ شايد حاجي بشر، مي كرد كه چرا 
مال .حضور جاسوسان شبكه هاي مختلف در اطراف خود را پيش بيني مي كرد

:به نقل از حاجي بشر روايت مي كند كه... 
دقيقه اطالع يافتيم كه كابل از وجود ۱۵و ۱۲شب سقوط كابل ، به ساعت 

البان در عقب دروازه هاي كابل متوقف نيروهاي مسعود وطالبان خالي است وط
با توجه به توافق قبلي با سازمان مال بور جان فرمانده اصلي تحريك،.مانده اند

.دستور داده بود كه هيچ يك از نفرات طالبان وارد كابل نشوندملل متحد 
دستوروي تا نيمه شب رعايت مي شد و طالبان از ناحيه موسوم به دهن تنگي و 

، تنگي گل باغ و للندربه حالت انتظار باقي مانده هد، سنگ نوشتكوتل سربن
( ثاني"اما ناگهان قرار گزارش .بودند كه بعدا جانشين مالبورجان ) مالمشر" 

شد، مالبور جان از عقب هدف تيراندازي قرار گرفت و قوت هاي طالبان از هر 
.طرف به سوي كابل سرازير شدند

:مي دهدازقول حاجي بشر ادامه ...مال
در نخستين لحظه هاي ورود گروه هاي مختلف طالبان به كابل، يك گروه از 

به مخابره عقب مكروريان هاي اول مستقر شده بودند، ۵۲كه در غند آن ها 
طور مشخص درجستجوي يافتن محل اقامت دكتر نجيب درشهر به گردش 

ي شوند، با او گروه نخست طالبان كه وارد اقامت گاه دكتر نجيب م.درمي آيند
گروه ديگر نيز نيم ساعتي .و همراهانش محترمانه برخورد مي كنند و مي روند

با دكتر گپ مي زنند و ازآن جا خارج مي شوند اما وقتي گروه سوم از راه مي 
رسند، وضع تغيير مي كند و مشاجره ميان نجيب و آن ها به كش وگير و 

.خشونت مي كشد
اين گروه مالغازي بود كه دكتر نجيب را حاجي بشر مي گفت كه سردسته

.ازآن جا به سوي چهار راهي آريانا بردند وحلق آويزكردند
ب سرگرم ياطالع حاصل کردم که دکتر نج۱۳۷۲دراواخر ) سنده ينو( من 

د که کتاب خاطرات يگويميمشکوراسداهللا . نوشتن کتاب خاطرات خود است
داند که کار ينمياکنون کس. آمديردرميبه رشتهء تحريلهء توخيبه وسيو

د يگوياست؟ خانم فتانه ميد واکنون نزد چه کسيکتاب خاطرات به کجا کش
الن دفتر سازمان ملل متحد درکابل ، بکس که پس از قتل همسرش، مسؤ
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ل دادند اما قفل بکس شکسته شده و يتحويدکتر را به ويلوازم شخصيحاو
، از کتاب ادداشتير ازچند ير، به غدکتيان لوازم خرد وکوچک شخصيدرم

د که مأموران سازمان ملل در برابر اعتراض يگويميو.نبوديخاطرات خبر
ان رفت وآمد نفرات طالبان شکسته ين بکس درجريفقط پاسخ دادند که ايو

.شده است
که يده دارند که کتاب خاطرات وياقامت گاه دکتر عقيتيکارمندان امن

دو دهه درکشور بود ياسيمدارک مهم درخصوص حوادث سرندهء اسناد و يدرگ
. به پاکستان منتقل شده استيلهء توخي، هنگام فرار از دفتر ملل متحد به وس

يد نشده و اظهارات توخييا جفسر تأيو يتوخيچ گاه از سوين موضوع هيا
يسخنان توخ.اط بوده است يخته با ابهام ، رمز و احتيآمباَيپس از فرار، تقر

ن بار نفرات يآخرکه يتواند به عنوان کسياو م. ندارنديروتهء منطقسچندان 
ب به خارج از اقامت گاه شاهد بوده است ، سرنخ يطالبان را به هنگام بردن نج

1.ن معما را به دست دهديا

ب بدون شک براساس برنامه مشترک يده دارد که دکتر نجيد مژده عقيوح
يمژده ميآقا.ديبه هالکت رس) ي،اس ،آيآ(سازمان استخبارات پاکستان 

از طالبان داتسن سوار به هنگام دخول به داخل شهر کابل، با ياريد که بسيگو
خط "ن گروه که درواقع يا. نداشتندييجاده ها و مناطق مختلف شهر آشنا

خان و جنگ بودند، درفاصله نماز عصر وشام از جهات قلعه زمان" شکنان
شدند يک ها که رو به رو ميآنان با هررهگذر و تراف.شدندل وارد شهريهودخ

وزارت يهان گروه ها ظاهرا ساختمانين جا کجاست؟ ايکردند که ايسوال م
يکيمال خاکسار چنان که . جا ها داخل شوندکردند تا به آنيها را جستجو م

به مأموران دفتر فرهنگي امريکا درپشاور گفت ۱۹۹۶امان اهللا مأمورسابق ملل متحد درسال .1
که طالبان وقتي براي بار دوم به دفتر ملل وارد شدند، قبل از بردن دکتر نجيب، اتاق او را با دقتي 

با اين اوصاف ، گمان مي رود که کتاب خاطرات، . دندسخت گيرانه مورد تفتيش و تالشي قرار دا
است يا کدام يکي ديگر از مسؤالن ملل متحد آن را ) مسؤل ترانسپورت ملل متحد ( يا نزد پاينده 

نتيجه گيري منطقي آن است که کتاب خاطرات نزد همان کساني است کـه         . دراختيار خود دارند  
و رد پاي شان به جايي ختم مي شود که از همان جا نجيب را از اقامت گاه بيرون کردند وکشتند

.آمده بودند و سپس به همان جا رفته اند
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به اهاشتبياز رورود، ين که به وزارت خارجه مياز سران طالبان به گمان ا
کابل پس از ورود طالبان همچنان فعال يويراد. وزارت پالن داخل شده بود

پخش کابل يويراد، ونيزيو و تلويساختمان راداز لحظه ورود طالبان به .بود
يمفقوديآن به انتشار اعالن هايخود را قطع کرد و به جايعاديبرنامه ها

از نفرات طالبان به هنگام ييشد که عدهيمعلوم م. افراد طالبان آغاز کرد
ق يشان از طرءداشتند افراد گم شدهيدخول درشهر راه خود را گم کرده و سع

.دا کننديو پيراد
مه ينيحوالينظاميافراد آشنا به کوچه پسکوچه ها، وزارت ها وقرارگاه ها

رانه بود يزودهنگام و غافلگ،يناگهانورود طالبان، چنان.دنديشب به شهر رس
رخارجه حکومت يوزييب اهللا لفرايسران دولت ازجمله نجازيبعضيه حتک

اطالع حاصل يو انتقال سازوبرگ جنگيدولت ربانينياز عقب نشياستاد ربان
ياز دخول دسته هايزمانييب اهللا لفرايد که نجيگويد مژده ميوح. نکرده بود

گ پانگ در وزارت نيپيال راحت سرگرم بازيطالبان به شهر آگاه شد که با خ
!خارجه بود
دفترملل متحد ب دريپناه گاه دکتر نجم به يزان مستقيکه شب پنج ميگروه

ک يوابسته به جناح خلق حزب دموکراتيافراد خاص شهنواز تنوارد شدند،
.داشتندييکامال با گوشه و کنار شهر آشناخلق بودند که 

ک يچم حزب دموکراتوابسته به جناج پريصفا ننگرهاررديدکتر محمد ح
طالبان يت طالبان درکابل، سروکارش با مقام هايحاکميدرسال هاخلق که 
را يديک دنبال کرده است، اسرار جديب را از نزديموضوع قتل دکترنجافتاده و

ان يکه در جرياز متحدان شهنواز تن( رپسر جنرال آصف شوريبه نقل از قد
ياصلدرباره عامل ) کابل کشته شديه جنوبيدر حاش۱۳۶۸ناکام سال يکودتا

يت مين رواير چنياز زبان قديدکتر ننگرهار1.کنديب فاش ميقتل دکترنج
:کند

جنرال آصف شوراز دستياران ارشد شهنواز تني درقرارگاه ستردرستيز وزارت دفاع بود کـه  .1
پس از فرارتني به بگرام سپس به پاکستان، درجريان هجوم نيروهاي تحت فرمانـدهي جـالل             

به ) قرارگاه رهبران نظامي هوادار تني ( يس اداره پنجم امنيت دولتي برکاخ داراالمان       رزمنده رئ 
.هالکت رسيد

86 -زاق مأمونر -

معاون ( يافسر خلقيخواخوژيزان، غرزيشش مصبح روز جمعه
طالبان وارد " خط شکن"يکه ناگهان با دسته ها) ۱۳۸۶درسال شهرداري كابل 
کله کوف دردست داشت، زنگ دروازهء خانه که اسلحه يدرحالکابل شده بود، 

.را به صدا درآورد) ان سوم ي، مکرور۱۳اپارتمان ۱۰۸بالک ( ما 
:د داد که يبه من نوييبرافروخته ييبا چهره يدر را گشودم، غرزيوقت

!ميب ، قاتل پدرت را کشتينج-
ربا يقد. ميانا رفتيآرير به چهارراهيهمراه با قد: ديگويميدکترننگرهار

: وخوشحال گفتيراضيب و برادرش ، با لحنيخته نجيآويکره هايدن پيد
!شديچه کار خوب

د يياب ختک درکابل را تأيز حضورهمزمان طالبان و افراسينيدکتر ننگرهار
ان هوادارن يميگريانجياب ختک به منظورميد که افراسيگويمياما و.کنديم

يننگرهار. بودند، به کابل شتافته بوديکه مخالف قتل ويب و کسانيقتل نج
ز يکل نيبه نام اييکايک جنرال امريب ياست که درکارقتل نجيهمچنان مدع

ياطالعات چندانييکايل امرت جنرايدربارهء هوظاهراَيو. نقش داشته است
.ارائه نشده استن باره يهم دريچ مدرکيهوندارد 

:راز خوابيده 

كابل، دامنهء قدرت  خلقي هاي شاخهء شهنواز تني بعد از ورود طالبان به
به همكاري فعاالن استخبارات پاكستان ، دردستگاه نا هم آهنگ طالبان به 
خصوص در قواي هوايي، واحد هاي ميكانيزه و نهاد هاي استخباراتي،  اشكال 

شبكه اطالعاتي ضد طالبان كه مركز آن در . نگراني كننده يي به خود گرفت
ر فعال بود، هنوز در دستگاه امنيت دركابل نفوذ يقاومت مسعود در پنجشپايگاه م

اين جريان حاضر در اداره احتساب طالبان،  براي يك رويارويي ممكن . داشت
. به تدريج آماده مي شد" احتساب" به هدف فروپاشي شبكه خلقي ها در اداره 

ود در رشته اصلي عمليات ضد جاسوسي دردست شخص شهيد احمد شاه مسع
.پنجشيربود

احمدشاه مسعود درپنجشير در خصوص پيشبرد مأموريت ضربه از درون به 
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هدف برهم زدن هم آهنگي طالبان و خلقي ها، به اين نتيجه رسيد تا روند بازي 
هاي اپراتيفي و تحريك آميز در دستگاه اداره احتساب طالبان طوري ادامه يابد 

كمونيست و خلقي ها درسيستم كار كه زهر بي  اعتمادي ميان طالبان ضد 
اين طور محاسبه شده بود كه طالبان تحت رهبري . مشترك آنان چكانده شود

مال رباني رئيس شوراي رهبري طالبان دركابل از نيرومندي روز افزون كادر 
ناراضي و متنفر " دسولي غورزنگ" هاي  نظامي واطالعاتي خلقي و اشاعه نفوذ 

.اند
به اسم ( فعال ضد جاسوسي مرتبط با شبكه پنجشير دكتر نادر احمدزي 

رخنه در دستگاه طالبان به عنوان مدير يه سريک عمليدر) مستعار مالمؤمن 
) كود( نام هاي رمزي .  خود راه باز کردياداره سوم درمعاونيت اوپراتيفي برا

:شبكه مالمؤمن كه ميان كابل و پنجشير فعال بودند، عبارت بودند از

مسئول شبكه صادق هجرت وابسته به جبهه ) دكترنادر احمدزي ( ن مالمؤم
مقاومت، به اسم مستعار پرويز در شبكه مخابراتي

شهيد احمد شاه مسعود به اسم عبداهللا 
مالخاكسار به اسم مستعار اجمل 

۲۷انجنير عارف به اسم مستعار 
آشکار شد که شبکه ضد يب اهللا زمانيراز سرقت شده قتل دکتر نج

ان يرا که پاکستان ميدر اداره احتساب، موفق شد که پل رابطه ايجاسوس
بر قرار کرده بود، اسناد و مدارک موجود در يو افسران خلقينيطالبان د

جاد شکاف ير، طرح اياداره احتساب فرمانده مقاومت در پنجشيفيمعاونت اپرات
ر دست فعاالن طالبان درکابل را که عمدتا ديدر سازمان جاسوسيالتيتشک

ن طرح دکتر ياجراکننده ا. دست گرفتيپاکستان قرار داشت، روياستخبارات
. مسعود در کابل بوديژه اطالعاتيمسئول شبکه وينادرشاه احمد ز
:دهديح مين توضين ماجرا را چنيخود ايدکتراحمد ز

كه يورش چند جانبه طالبان به هدف تسخير بستر ۱۳۷۵درزمستان سال 
به دستور مسعود از راه گي مسعود در پهناي شمالي ادامه داشت،هاي جن

ما به عنوان فعاالن اطالعاتي ويژه، . پشاوربه چترال  وارد وادي پنجشير شديم
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اجازه نداشتيم كه در مالعام از مناطق بگذريم و خود را به حضور مسعود 
كابل برمي ما بعد از گرفتن فرمان ومشورت از مركز مقاومت دو باره. برسانيم
افشا شدن درانظار مردم درپنجشير مي توانست خطربازداشت و گشتيم،

رسم . متالشي گشتن محور اطالعاتي مقاومت دركابل را درپي داشته باشد
معمول اين بود كه تا رسيدن به نقطه ي كه با مسعود ديدار مي كرديم، به 

. صورت هاي مان نقاب مي كشيديم
از كابل به پنجشيرداخل مي شديم، سعي مي درتماس بعدي كه الزاماَ 

كرديم كه با تاريك شدن هوا، از خطوط جبهه به سوي مواضع نيروهاي مقاومت 
درنخستين ماه هاي تسلط طالبان بر پايتخت، جلسه خصوصي با . بگذريم

و ميرويس به ) رئيس امنيت آن زمان( انجنيرعارف حضور احمد شاه مسعود،
گروه ويژه، در خانه پدري مسعود گرد ) بخش كاريمعاون( اسم مستعارشريف 

.هم آمديم
طرح و تنظيم برنامه جديد ضد جاسوسي در هدف ازنخستين دور جلسه،

سازمان استخبارات آي، اس،آي پاكستان درون اطالعات طالبان بود كه در آن،
. قدرت نظارتي وعملياتي خود را پيوسته تقويت كرده بود

تنظيم برنامه ضد عمليات نظامي و كشف عمليات طرح و برنامه بعدي ،
مسعود براي يافتن پاسخ به اين سوال كه تهاجم هاي گسترده تر . دشمن بود

آيا از راه شمالي عملي خواهد شد يا از نقاط جانبي نزديك بعدي گروه طالبان،
اين . ، نظريه ها را جمع بندي مي كرد)سروبي و تگاب ( تر به وادي پنجشير

هيچ درجريان اين دوهفته،.نجيره ي مدت دو هفته به طول انجاميدجلسات ز
كسي  حق داخل شدن به حريم جلسات را نداشت وحتي براي معلم نعيم كه در 
مسايل اطالعاتي از نزديكان مسعود به شمار مي رفت، اجازه ورود به مجلس 

كه درآن زمان كودكي بيش ) پسرارشد مسعود( تنها احمد. داده نمي شد
لحظاتي قبل از صرف غذا، آب دست شويي را به داخل مي آورد و سپس از ود،نب

.مسعود شخصا غذا و سفره را به داخل مي آورد. خانه بيرون مي رفت
بعد ازنشست هاي سري پياپي، سرانجام روي اين مسأله توافق حاصل 
شد كه تعميل طرح ضد جاسوسي و كشف عمليات دشمن، بدون نفوذ در 

من آماده به دستور مسعود،. عاتي طالبان دركابل، دشوار خواهد بوددستگاه اطال
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شدم كه به هر شيوه معمول و حتي نا معمول،عمليات نفوذي بر هسته 
.استخباراتي طالبان را انجام دهم

چترال به سوي بدخشان سفر كرده و خود را به -ما كه از راه پشاور
بدخشان به -مسير پنجشيرهنگام برگشت نيز از پنجشير رسانيده بوديم،

درپشاور، . سوي چترال راه افتاديم و چند روز بعد دوباره به شهر پشاور آمديم
دار، از هواداران سرشناس طالبان را يديدار چكري مشهور به قوماندان د

مالقات كرديم و با استفاده از عاليق قومي، فضايي به وجود آمد كه ديدار 
مالقات با ديدار . ايد به صف طالبان بپيونديمچكري حتي از ما دعوت كرد كه ب

تصميم گرفته بودم كه براي من از شروع پروژه،. امري تصادفي نبودچكري،
او را مالقات كنم وبا استفاده از شناخت قبلي و يك نزديك شدن با طالبان،

اما در نخستين مالقات با .خود را به هدف برسانمرشته وابسته گي هاي قومي،
با پيشنهاد ناگهاني وي براي پيوستن به گروه طالبان رو به رو چكري،ديدار 

آقاي ديدار . براي من به معني آغازعمليات به سوي كابل بودشدم و اين رويداد،
از ضرورت كمك به طالبان سخن گفت و ازمن پرسيد كه چه امكاناتي در 

؟اختياردارم كه طالبان را درجنگ شان برضد مسعود، ياري برسانم
.امكانات من براي همكاري با طالبان زياد است: من گفتم

من درآخرين روز هاي استيالي طالبان به كابل، يك تعداد از مخابره هاي 
روسي را در زير خاك مدفون كرده و همچنان يك جعبه پر از )تاكي واكي(نوع 

در سال هاي. مواد خاكستري را تحت نام ماده يورانيوم نيزمخفي كرده بودم
اول بعد از فروپاشي امپراطوري اتحاد شوروي، در ميان حلقات استخباراتي،

قاچاق يورانيوم از تأسيسات نظامي شوروي سابق به سوي افغانستان،هنگامه 
سازمان هاي اطالعاتي منطقه و اين نوع قاچاق،. ايران و پاكستان، گرم بود

با توجه ادامه جنگ . دسته هاي قاچاقچيان اسلحه را به خود جلب كرده بود
دركابل، آوازه ها طوري بود كه بسته هاي يورانيوم كه از روسيه و كشورهاي 

از راه افغانستان به بازار هاي بي نشان كشور آسياي مركزي بيرون مي شود،
چنان كه برخي . هاي منطقه در بدل پول هاي سرسام آور به فروش مي رسد

ه يك جا با طالبان به كابل دسته هاي مجاهدين و عناصرشهر نشين ك
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درجستجوي راه هايي براي يافتن سرنخ اين تجارت پرسود سرازيرشده بودند،
.بودند

. دركابل، مخابره ها وبسته جعلي يورانيوم را به ديدار چكري نمايش دادم
بعد از تماشاي دستگاه هاي مخابره و جعبه ناشناخته يورانيوم گرايش وي  به 

.ن بايد ترا به رئيس كشف وزارت دفاع معرفي كنماوگفت م.من بيشتر شد
.مخابره بود۵۲) هنگ(ديدار چكري خودش در آن زمان فرمانده غند 

من دقيقاَ متوجه بودم كه مالقات با رئيس كشف وزارت دفاع، اولين خيز 
.بلندمن براي اجراي مأموريت سري بود

جهادي من به ديدار چكري با لحن خودماني و رفيقانه گفتم كه اسم 
"مالمؤمن است بهتر است براي . نيز به اين القاب عالقه منداند" طالبان كرام. 

او بي هيچ . خودم را به همين نام طالبي معرفي كنمرئيس كشف وزارت دفاع،
.گونه مالحظه ي، حرف مرا پذيرفت

ديدار چكري، مرا به رئيس كشف كه اهل واليت هلمند بود، معرفي كرد 
ان ازمجاهدين سابق است و مي تواند به نفع طالبان فعاليت وگفت كه اين جو

جبين رئيس كشف ازديدن دستگاه هاي مخابره و جعبه . هاي مهمي انجام دهد
او چند سوال مختصردر باره درجه تحصيالت . باز شدنام نهاد يورانيوم،

:سپس پيشنهاد كرد. وتوانايي ها من مطرح كرد
جكستان و حوزه آسياي ميانه را برايت بيا كه مسئوليت بخش مجاهدين تا

من گفتم كه در حاضر با ديدار چكري هستم وبعد برنامه ها را به . بسپاريم
درمدتي كه درخانه ديدار چكري بودم، با . مشورت يكديگر آماده مي كنيم

با مال رباني رئيس ) ازطرف مادر( استفاده به دليل وابسته گي من به قوم كاكر
( در همان روزها، صديق افغان . ان دركابل نزديك شدمشوراي رهبري طالب

ازسوي مأموران امنيت طالبان به داليلي كه ) رياضي دان معروف افغانستان 
ديدار چكري به منظور رهايي وي دست به .چندان مهم نبود، بازداشت شده بود

طالبان "احتساب"كارشد و  از من دعوت كرد كه او را تا دفتر معاون اداره 
طالبان، " احتساب"چكري درمسير راه به من گفت كه معاون اداره . اهي كنمهمر

منظور وي آن بود كه من بايد در . عضو ويژه سازمان اطالعات پاكستان است
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درخانه . محضرمعاون اداره احتساب، درجريان صحبت، مواظب سخنانم باشم
.ي واقع درجاده شماره سيزده وزيراكبرخان كابل داخل شديم

مردي را به اتفاق ديدار چكري وارد دفتر معاون اداره احتساب شديم،وقتي
اما ديدار چكري ضمن احوال پرسي . ديدم كه در نخستين لحظه او را شناختم

:با معاون احتساب به من گفت
!اين حاجي محمد است

حاجي محمد با من دست داد و علي الظاهر به روي خود نياورد كه در 
.گذشته مرا مي شناسد

اما من در نخستين نگاه دريافته بود كه اين شخص حاجي محمد نام ندارد، 
!او غرزي خواخوگي نام دارد

1ست؟يکيخواخوژيغرز

)  البته از طريق خانم وي( من غرزي را به دليل خويشاوندي خانواده گي 
. مي شناختم

گروپ خاص "غرزي درعين حال مسئوليت . اونيز ازين قرابت آگاه بود
از ياکبر بخاريآقا. در ارگان اطالعاتي طالبان را نيزبرعهده داشت" اتيفي اپر

.دادياو را انجام ميافسران سابق امور ادار
يفيث معاون اپراتيمحمد به حيبه اسم مستعار حاجيخواخوگيغرز

د امام افسر کارشناس يل سعيکرد و با کرنيفه مياستخبارات طالبان انجام وظ
پيش از آن، مسئول اداره ل اماميکرن.ک داشتيستان رابطه نزددر امور افغان

مركز فعاليت هاي كرنيل امام در زمان . قنسولي پاكستان در نيويورك بود

به امضاي شخص رئيس جمهور حامد كـرزي بـه   ) شمسي ۱۳۸۶( غرزي خواخوژي که در . 1
حيث معاون شهرداري كابل منتصب شده بود، بعد از انتشار چاپ نخست کتـاب حاضـر، مـورد            

ه خاص دردستگاه حکومت قرار گرفت و هيچ يک از ارگان هاي امنيتي و قضايي حمايت يک حلق
وي مدتي محافظان شخصي خود راافزايش داد و سپس    . در زمينه بازداشت وي اقدامي نکردند     

بنا به تصميم حاميانش در دستگاه حکومت از کار برکنار شد و سپس بدون درد سـر بـه خـارج       
.ازکشور رفت
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طالبان در سفارت سابقه اتريش در كلوله پشته کابل موقعيت داشت و تمامي 
ه بنا ب. تجهيزات استخباراتي آي ،اس ،آي درهمين ساختمان جاسازي شده بود

ن، قبل از حركت ي، غرزي  درزمان حکومت مجاهديگزارش منابع استخبارات
ت وردک به اسالم آباد يک دگروال اهل واليله يطالبان به سوي كابل، به وس

است يره رردفاع دويوزيدراسالم آباد نسبت به شهنواز تنيغرز. برده شد
يار تنيث دستيه حاز خود نشان داد و بي، ابراز وفادارب اهللايدکتر نجيجمهور

ر چتر يب زيها بر ضد دکترنجيخلقيپس از شکست کودتايتن. ده شديبرگز
د و کارشناسان مجرب خود در يخزي، اس ، آيو آيت حزب اسالميحما

. ار آنان قرار داديزه و استخبارات، دراختي، موتورييهوايروهاينيعرصه رهبر
به خود يطح منطقه شکل جدپروژه طالبان در سيبااليه گذاريسرمايوقت

و کم تجربه يالت نظاميشاخهء شهنواز در تشکيخلقيه کادر هايگرفت، کل
ن يث عضو ارشد ايهمان ابتداء به حازيخواخوژيغرز. ديطالبان مدغم گرد

اداره احتساب يفيث معاون اوپراتيطالبان به کابل آمد و به حيبه پايگروه پا
درماه حوت د،يم ديخواهيکه در صفحات بعدياما طور. ده شديطالبان برگز

م يتصم۱۳۸۵در سال يغرزيآقا.، بازداشت شدهمان سال درجالل آباد
ن يدرهم. اورديبه دست نيکافينده گان شود اما رأيگرفت وارد مجلس نما

به زبان پشتو منتشر " ديازمائيآزموده را باز ن" تحت نام يجزوه کوتاهيسال و
. را مورد انتقاد قرار داده استيران و مقامات دولتياز وزيمارکرد که ظاهراَ ش

ل ينشر کرده است که به مسا" ه لوبهيلو"ر نام يرا زيز کتابيقبل از آن نيو
سنده گان ومؤرخان ياختصاص دارد وبه طور کامل از آثار نويخيتار

.معاصراقتباس شده است
در يغرزياست که آقايت دارد، شرح احوالين جزوه ها اهمياما آن چه در

ها ياز کرسيي، درباره خود نگاشته است فهرست بلند بااليصفحه چهارم پشت
يش درآن کرسيخويرا بر شمرده است که به ادعايو اداريو مناصب نظام
فرزند پوهنپال يخواخوژين شناسنامه آمده است که غرزيدر. کار کرده است

۱۹۶۲بلوچ ساکن  قندهار درسال متعلق به قوم يم خواخوژيمحمد ابراه
سه يل را در ليتحصيوثانوييگشوده است و دورهء ابتدايتيدرکابل چشم  به گ

وابسته به قوم يخواخوژيشود که غرزياما گفته م. ان برده استيه به پاييحب
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ک آواز خوان يسلطنت ظاهرشاه ، يدر سال ها. ستيت قندهار نيبلوچ وال
آواز يت در محافل و مجالس خوشيدر آن وال" اده جت شهز" مشهور به يمحل

و افغانستان و يجت شهزاده سپس به راد. کرديمييخواندو هنرنمايم
و و يددر را" يشاه محمد قندهار" افت و هنرش را تحت نام يون راه يزيتلو
، به عنوان پسر ساکنان محلين شخص بنا به ادعايا. کرديريگيون پيزيتلو

ن ياگرا. شوديشناخته ميخواخوژيپدر غرزيم خواخوژيراهابياصليکاکا
يخواخوژيرفت که غرزيتوان پذيست باشد ، پس چه گونه مرديوابسته گ

يند که جت هايگويت قندهار تعلق دارد؟ ساکنان محل ميبه قوم بلوچ وال
ته يران و کوين افغانستان و ايسرحد ب" تفتان" يقندهار در اصل به مناطق مرز

.اکستان تعلق دارندپ
ها عضو يدرزمان خلقيت اسناد و شواهد، ويرؤگر، بنا به يدياز سو

ق سازمان جوانان ينامه فراغت را از طريدفاع از انقالب بود و گواهيدسته ها
"مستعجل"شش ماه يسپس وارد دوره آموزش. به دست آورده استيحزب

در يو. ده استيرغ گرددمن از کورس فايم بريث دريشده و به حيافسر
درآن سال ها اعزام . افتيدمن ارتقا يبه رتبه دوهم برکياست لوژستير

ضابط "که به يجنگ به خصوص افسرانيه به جبهه هايافسران دون پا
يغرز. داشتدستور کار حزب وارتش دولت قرارشهرت داشتند، در" ينيماش

يبه فرصت هايبايدستيبه منظور فرار از جنگ درجبهات در تالش برا
به طور "  يخلقيرفقا"موفق شد که به کمک ير نظاميگردر عرصه امور غيد

ده يب برگزياطالعات وکلتور در زمان نجياز رؤسايکياور يث يبه حيخدمت
ياز دوره آموزش عال"نامه خود نوشته است که يدر معرفين که ويا. شود

يک دانشگاه نظاميژستافسران ، کورس کوماندو و پراشوت ودانشکده لو
، تا هنوز ثابت نشده و " سند  فراغت به دست آورده است) پوهنتون يحرب(

1.است يش قابل بررسيادعا

اش، مسئوليت حدود سيزده مورد مناصـب نظـامي ، اداري و امـورغير    وي در شناسنامه   .1
:از جمله . دولتي را به خود منتسب دانسته است

، سـکرتر  " دسولي غورزنگ" ، عضويت شوراي مرکزي ۱۹۹۶تا سال  ۱۹۹۳از سال   : يک  
. رهبري ، رئيس دفتر رهبر، رئيس امور سياسي دسولي غورزنگ
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ت طالبانيافغانستان که درسال آخر حاکميتيامنيد اسحق از کادرهايس
:ديگويکرده است، ميسپريک سلول زندان با غرزيبه مدت شش ماه را در

ش، دکتر يک تعداد از رفقايکرد که با يان ميافتخاربدرزندان بايغرز
بود که دراصل بنا به دستور يمدعيغرز.ده استيرسان" شيسزا"ب را به ينج

اداره شده بود تا ي،اس،آيس وارد سازمان آيسازمان استخبارات انگل
ه ير عدليوزين ترابياز نورالديغرز.طالبان را سروسامان بدهد"احتساب"

يکه برابوديشاکيس اداره احتساب طالبان به سختيداهللا رئاحميوقار
درلندن و من : کرد که يباصراحت ادعا ميغرز.نکرده اندياقداميوييرها

اساساَ فرستاده ده ام؛ اما يآموزش ديفياپراتيت هاينه فعاليپاکستان در زم
!هستمي، اس، آيس به آيجنت سرويانتل

***
:دهديحات خود ادامه ميبه توض) ؤمنمالم( ينادرشاه احمدز

داخل شد كه غرزي با ديدن وي از جا يفياپراتمردي به دفترک روز ي
در نگاه . تازه وارد، جلدي تيره داشت و كاله پكولي به سرنهاده بود. برخاست

غرزي او را به نام . هاي رام و گريزنده اش نوعي سراسيمه گي وجودداشت

.ننده اصلي دسولي غورزنگ با گروه طالبانمذاکره ک۱۹۹۶در سال : دو
.معين وزارت احتساب و رهبر گروه خاص اپراتيفي ۱۹۹۶درسال : سه 

.معاون اول وزير استخبارات و مشاور امور امنيت ملي افغانستان۱۹۹۷درسال : چهار
يک افسر پائين رتبه در سطح دوهم بريدمن که زماني از وظيفـه             : پرسش مطرح مي شود   

ظامي طفره رفته ، چه گونه يک باره به مدارج بلند خدمات استخباراتي در گروه طالبان راه اصلي ن
يافته است؟

در ادامهء شناسنامهء غرزي به قلم خودش، نکات متناقض ديگري نيز ذکرشده است؛ ازجمله اين 
مجازات که وي ادعا مي کند که او را به اتهام رهبري قيام برضد طالبان زنداني کرده وسپس به       

درنتيجه، پنج سال را در زندان هاي ننگرهار، کابل وقندهار سـپري کـرده        . اعدام محکوم کردند  
داليل مستند به قلم شخص غرزي درباره  اين جريانات در بخش بعدي اين کتاب قيـد   . ( است

نکتهء جالب درشناسنامهء غرزي اين اسـت کـه وي پـس از سـرنگوني طالبـان                 .)  شده است 
!، مسؤل دفتر انتخاباتي حامد کرزي دراسالم آباد بوده است۲۰۰۱دردسامبر 
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اما  من دروهله نخست هويت اورا تشخيص داده معرفي كرد؛" سلطان صاحب"
.بودم

او كرنيل سعيد امام افسر سرشناس سازمان آي، اس، آي درافغانستان بود 
. كه كليه عمليات هاي جنگي و جنگ اطالعاتي بر ضد مسعود را رهبري مي كرد

سپس غرزي از من دعوت كرد . كرنيل سعيد امام به زودي آن جا را ترك كرد
ديدارچكري گفت كه . تحت نظر وي كار كنم " ريت خاص اپراتيفيمدي"كه در

او راست مي . مالمؤمن در حال حاضر، مأمور رياست كشف وزارت دفاع است
درزمان حكومت مجاهدين، به امضاي شخص احمد شاه مسعود، به . گفت

رياست كشف وزارت دفاع معرفي شده بودم واسناد دوره جهادي ام به امضا 
:غرزي گفت.سعود در آرشيف وجود داشتوتأئيد شخص م

اگر سوانح داشته باشي مي تواني با من درمديريت سوم اداره احتساب كار 
!كني

مال سوانح تحصيلي را ازكجا بياورد؟: من گفتم
حاجي زلمي رئيس دفترشماره يازدهم اداره درآن روزها،. اوسرتكان داد

تا ۱۳۷۱باني درسال هاي احتساب طالبان كه ازروابط من با حكومت استاد ر
ازنزديكي من با ديدار چكري و مالخاكسار معاون وزارت آگاهي داشت،۱۳۷۵

داخله طالبان به تعجب افتاده بود وسعي مي كرد كه مرا براي مقامات طالبان به 
حيث يكي ازفعاالن وفاداربه احمد شاه مسعود معرفي داشته و بدين ترتيب 

به گفته رئيس كشف وزارت دفاع،زلمي  چندين .زمينه بازداشت مرا فراهم كند
.بار دررابطه من با سران نظامي طالبان صحبت كرده بود

او چه گونه مي . به رئيس كشف چند بار اظهارداشتم كه من يك مال هستم
تواند موقعيت مرا تخريب كند؟ رئيس كشف واقعاَ دربرابر توطئه هاي حاجي 

يك گروه ازافراد مسلح به دفترش هجوم زلمي ازمن دفاع كرد وحتي همراه با
او بارها در غياب من به زلمي . برد؛ اما حاجي زلمي از رويارويي با وي فرار كرد

پيام داده بود كه من مالمؤمن را مي شناسم و براي طالبان كمك زياد كرده 
كسي كه مخابره ها و مواد يورانيوم را براي ما آورده : او گفته بود. است
ونه مي تواند برضد ما باشد؟چه گاست،
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متوجه شدم که در دفتر معاونت اداره ين دور مالقات با غرزيدر نخست
بلند پرونده يک الماريدر. وجود دارديار مهمياحتساب، اسناد و مدارک بس

به . نظاريشورا: شه آن نوشته شده بوديشيده شده بود و رويچيقطورييها
ي، حزب اسالميعت اسالميل جميگر از قبيمختلف ديهايب ، آگهين ترتيهم

روي كاغذ يگر با خط مشقيديهايشه الماريشيو فرماندهان مشهور، رو
يبرنامه هايتمام. شه قفسه الماري چسپانيده شده بودير شده و برشيتحر

يميابيو ارزين اداره  جمع بنديق هميدر سراسر افغانستان از طرياطالعات
کار در يبراياديگفت که مالمؤمن امکانات زيزبه غريدار چکريد. شد
ژه موسوم به ياين بار مصرانه از من دعوت کرد که در اداره ويغرز. ار داردياخت

ش از آن که  به يمن پ. درچهارچوب معاونت احتساب کار کنم" ت سهيريمد"
رم، دربخش اداره يت سوم را بر عهده بگيريم مسئوليت مديطور مستق

سعي كردم كه درجريان كارها، در دادن . گماشته شدمک به کاريلجست
:ک روز به من گفتياو . سخاوت به خرچ دهميبه غرزياطالعاتيمشورت ها

!ق انديو اطالعاتت همه دقيل اطالعات داريمساياريتو درباره بس
کار را از ... ت سوم کارکن يريد در مدياز اول گفته بودم که با: اوگفت 

.ع کنن امروز شرويهم
يفير در خصوص نفوذ به دفتر گروپ خاص اپراتيپنجشيدر جلسات سر

شده بود يريجه گيدر رأس آن قرار داشت، نتياداره احتساب طالبان که غرز
اما . رديرا در بر بگيادين نهاد، ممکن است  وقت زيمن درييکه روند جا به جا

ا دو هفته برآورده يک ين مأمول ظرف يدست به هم دادند که ايتصادف ها طور
يد امام پاکستانيل سعيرست سوم ، روزي کرنين هفته کار در مديدر دوم. شد

از من يرون بروم اما غرزيز شدم که بيم خين. داخل شديبه دفتر غرز
!ستينيبمان ، مشکل: او گفت. رون نروميخواهش کرد که ب
ار ها و شرفت کيدرمورد پيد امام با غرزيل سعي، کرنيدر موارد بعد

ن ياو در. کردير با صراحت صحبت ميو پنجشيشمالحمالت طالبان بريابيارز
.کرديميسواالتيار از غرزيک فرد مسئول تام االختيباره مانند 

درکابل پيش نظرم يد و غرزيل سعيان کرنيازجلسات ميکيدر جريان 
د يصحنه تمدمن  شاهد . اتفاقي روي داد كه براي مأموريت من بسيار مهم بود
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د کارت يمسئول تمد. در اداره استخبارات پاکستان بودميت غرزيکارت عضو
را که در اسالم آباد يغرزيکه خود از اتباع پاکستان بود،  نمونه کارت اصل

ق وارد کردن رمز مخصوص در شبکه انترنت درصفحه يصادر شده بود، از طر
سه کرد وبعد يمقاياه غرزخ کارت همريخ آن را با تاريسپس تار. ظاهر ساخت

.دي،  مهر سفارت را بر آن کوبناز آ

ن يدر. عمدتا به عياشي وهرزه گي مشغول بودکرد ويسگرت دود مغرزي
من . او را افشا کنميرفت و آمد خصوصيدانم که مکان هايجا الزم نم

درمقام مسئوليت مديريت سوم  به زودي موفق شدم تا فهرست اسامي كليه 
نظامي گروه طالبان و نقشه هاي جنگي باالي پنجشير و مواضع جنرال افسران 

.دوستم را از مجموعه آرشيف دفتر غرزي به دست بياورم و آن را كاپي كنم
با حصول اين پيروزي مأموريت نفوذ من در دستگاه طالبان شكل جدي تر 

من همراه با معاونزيرنام رسيده گي به يك رشته امور شخصي،. به خود گرفت
ميرويس كه درين مدت در خارج از اداره احتساب به جمع آوري اطالعات 

در شمال ) مناطق جنگي( مشغول بود، به زودي از راه شهرك تگاب و نجراب 
. شرق كابل، شبانگاه وارد پنجشير شديم
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هدف گيري هسته خلقي ها

:ديگويم) مال مؤمن ( دکترنادر
اتي خلقي در دستگاه اداره احتساب طالبان را من فهرست فعاالن استخبار

وي يك يك اسامي مندرج در فهرست . ر تحويل دادميبه آمر صاحب درپنجش
افسران خلقي بر ضد ما شعوري عمل مي : را از نظرگذراند و سرانجام گفت 

يما رو. كنند و بايد كاري كرد كه افسران خلقي در ميان طالبان منزوي شوند
پس من به . ميکرديات خود را آغاز ميکه به موجب آن عملم يکار کرديطرح

كابل برگشتم و كار زهر پراگني در صفوف طالبان وخلقي ها را براساس يك 
. برنامه دقيق پيگيري كرديم

وي ظاهراَ با نام اكثر افسران خلقي آشنا بود و درباره هريكي ازآنان 
بمباران هاي توپچي،تمام انداخت هاي : مسعود گفت. اطالعات كافي داشت

.هوايي و ايجاد قوس آتش درجبهات به وسيله همين افسران عملي مي شود
:مسعود سوال كرد

چه گونه مي توان مركز اصلي خلقي ها را هدف گرفت؟
معاون اداره احتساب طالبان يك افسر خلقي است كه به نام مستعار : گفتم

او از افراد . واخوگي استحاجي محمد كار مي كند؛ اما نام اصلي اش غرزي خ
خاص جنرال شهنواز تني است و من شاهد بودم كه كرنيل سعيد امام به 

. دفترش مي آيد وبا هم صحبت مي كنند
خط اصلي صحبت هاي شان چه بود؟: مسعود پرسيد

صحبت ها به طورعمده درباره نحوه رخنه بر جبهات جنگ و تثبيت : گفتم
. اهداف ضربه دور مي زد

:گفتمسعود 
اما درين جا پالن بايد طوري آماده شود كه . اين طبيعي است... خوب 

حساسيت ديني آن عده ازمسئوالن طالبان كه به طور شعوري درچنگ 
بعد از تحريك . آي،اس،آي قرار ندارند،  برضد خلقي ها برانگيخته شود
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حساسيت طالبان ديني بر ضد كمونيست هاي خلقي، مرحله اساسي تر 
.پراتيفي فرا مي رسدپيشروي ا

شماره هاي تلفن و نقشه من گزارش اپراتيفي سفارت پاكستان، رمزها،
مسعود درحالي كه به اوراق گزارش . تمام مراكزآنان دركابل را روي ميزگذاشتم

:به موضوع ديگري اشاره كرد وگفتما نگاه مي كرد ،
ازي انجام ما درچهارسال حكومت هيچ كاري را نتوانستيم به نفع نظام س

بدون طرح جامع براي ساختن نظام همه پذير، تسخير دو باره كابل بي . دهيم
.فايده است

من به اين عقيده بودم كه دفتر معاونت اداره احتساب تحت رهبري غرزي ، 
محور اصلي براي تقرب به مراتب بااليي روابط ميان طالبان وافسران خلقي به 

. شمار مي رفت
ابط طالبان با جبهه پنجشير، مال خاكسار معاون وزير اگر چه فرد اصلي ر

اما حادثه طوري اتفاق افتاد كه من كامال از يك كانال ديگر به .داخله طالبان بود
من ظرف چند ماه موفق شدم كه . شبكه اطالعاتي طالبان وارد شده بودم

تمامي اسناد موجود دردفتر معاونت اپراتيفي تحت رهبري غرزي را كاپي كرده
يكي هم نقشه هاي جنگي درجمع اين مدارك مهم،. وبه پنجشير منتقل كنم

طالبان بود كه خطوط وجهات تهاجم كارساز بر مواضع جنرال دوستم ومسعود 
داوودمصباح در شمال بعد از افشاي لست نظاميان خلقي،. را نشان مي داد

ايش بود پرونده سازي بر ضد غرزي ورفقاما مأموريت اصلي من،.بازداشت شد
. كه بايد اين اسناد را به ساير مقامات ضد كمونيست طالبان تهيه مي كرديم

اس،آي رابطه داشتند، به من كليه اسناد غرزي و خلقي ها را كه با شبكه آي،
عالوه برآن، موارد فساد و زنباره گي غرزي و رفقايش را به طور .دست آوردم

وراق و كارت هاي مزين با مهر و درزمره اسناد و شواهد، ا. مستند تهيه كردم
نشان آي ،اس ،آي و شماره موتر غرزي با نمبرپليت استخبارات نيزشامل بود 
كه وي هرگاه عزم سفربه پاكستان مي كرد، اين موتر را درمرز پشاور به فردي 

با موتر ديگري به به نام الله كوي شينواري تحويل مي داد و با عبوراز مرز،
درپرونده غرزي موارد مختلف چوروچپاول خانه . مي رفتپشاور واسالم آباد

سابق آمرحوزه يازده پليس (هاي مردم از جمله ملكيت شخصي حاجي سلطان 
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به من دستور رسيد كه اين مستندات را براي مالخاكسار . نيز شامل بود) كابل
مال . شخصي به نام بشير، عامل ارتباط من با مالخاكساربود. تحويل بدهم 

بشير مرا به سكرتر . ار قبال با شبكه خاص مسعود پيوند داشتخاكس
مالخاكسار . مالخاكسار معرفي كرد ومن پرونده را براي او تسليم دادم

ومالرباني براساس مستندات اين پرونده، اولين گام را به هدف فروپاشي هسته 
.نظاميان خلقي درارتش و اداره احتساب طالبان به جلو برداشتند

بر بنياد اسنادي كه از آن دوران در اختيار ) مال مؤمن( در احمدزي دكترنا
ما طي يك برنامه مداوم وسري ، فضايي را ايجاد كرديم كه در : دارد، مي گويد

ميان خلقي ها و طالباني كه به استخبارات پاكستان رابطه يي نداشتند، سوء 
ل، با استفاده از من موفق شدم كه در قدم او. ظن و بي اعتمادي به وجود آمد

پول هاي هنگفتي كه از پنجشير به كابل انتقال مي دادم ، مالخاكسار را به هدف 
تماس هاي مكرر مال . نزديكي با مركزمقاومت درپنجشير با خود هم آهنگ كنم

خاكسار با مال رباني كه به عنوان يك چهره ميانه رو مورد توجه بود، اندك اندك 
وقتي از توافق مال رباني در مورد حركت . ا آشكار كردنتايج اميدواركننده خود ر

برضد افسران خلقي و همكاران پاكستاني آن ها تا اندازه يي مطمئن شديم ، 
بازي ما براي تغيير ذهنيت مال . تصميم گرفتيم تا گام بعدي را به جلو برداريم

اني كه ما رباني در مورد  خلقي ها تا آن جا ادامه يافت كه مال رباني از حس نگر
به نسبت حضور آشكار و افزايش نفوذ عمال استخباراتي پاكستان و افسران 
خلقي چاق كرده بوديم ، مضطرب گشت و بر لزوم شروع اقدام بر ضد آنان باور 

.مند شده بود
:دكتر احمدزي مي افزايد

با مالعمر رهبر طالبان، موضوع حضور خلقي يمال رباني در تماس مخابرات
انقالب ما يك انقالب اسالمي " صراحت مطرح كرد واستدالل كرد كه ها را با 

و حضور و نفوذ خلقي ها و نفرات اي ،اس ،آي وجهه اسالمي و ملي " است
وي به مالعمر گفت كه خلقي ها چندين بار در بيست . طالبان را لكه دار مي كند

. اعتماد كردسال اخير دركشوركودتا كرده اند و نمي توان باالي آنان بيش ازين
بدين ترتيب مالعمر در پايان صحبت توافق كرد كه جمع آوري اسناد ومدارك 
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عليه خلقي ها آغاز شود و اين عمليات با نخستين دستور مال رباني از کابل 
.شروع گرديد

، صدور امر گرفتاري ۱۳۷۵، درماه حوت سال نخستين اقدام مال رباني
پيام ( به اساس ارسال شفر . ام گرفتغرزي خواخوگي بود كه به كمك ما انج

مال رباني به قاري حضرت محمد درجالل آباد، غرزي خواخوگي ) رمزي
. درننگرهار دستگير و زنداني شد

مي گويد كه ) ان  بخش نظامي طالبان بودياز مجريکيكه خود ( ...مال 
از گذشته. غرزي خواخوگي از فعاالن دست اول شبكه استخباراتي طالبان بود

يرساخت هايب زيدر تخريدهد که وي، اسناد موثق نشان م...اظهارات مال
" ن سوختهيزم" ياست ضد مليق گام به گام سيو تطبيمردم در شماليزنده گ

...مال. ش عمده داشتتذکار داده شده است، نق" دوميسقاو" ن نامه يکه در آئ
:ديگويم

يها برايو طالبان بروز کرد و خلقها يان خلقيميده گيبه مرور زمان، کش
با ياطيجاد رابطه احتيطالبان برضد خود، دست به ايمقابله با اقدام احتمال

علت اصلي اختالف ميان شهنوازتني ...به گفته مال. ضد طالبان زدنديجناح ها
و غرزي آن بود كه مقامات جبهه متحد و خلقي هاي شهنواز تني، دريك مقطع ، 

راه اندازي عمليات مشترك شدند و تماس هاي دو طرف به هدف باهم نزديك
. و خارج از كابل به منظور سرنگوني طالبان به نتايجي نزديك شده بودازداخل 

ارتباط طالبان خلقي با جنرال دوستم ، استاد سياف و سيدمنصور نادري رئيس 
شاه مسعود مال مستان مي افزايد كه احمد.  فرقه اسماعليه نيز تأمين شده بود

ک مرحله مبلغ سه صد هزار دالر و استاد سياف مبلغ دو صد هزار دالر يدر
از اختالف شهنواز يبخش. دراختيار گروه غرزي خواخوگي قرار داده بودند

وغرزي دراساس بر سر تقسيم همين پول ها بروز کرده بود كه به تشديد 
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1. دمخاصمت وسرانجام به بازداشت غرزي درجالل آباد انجامي

:ديافزايمالمؤمن م
مسئوليت تحقيق از غرزي بر عهده مولوي ياسين رئيس اداره سوم 

مولوي ياسين دراصل از ساكنان واليت .استخبارات جالل آباد گذاشته شد
وردك بود كه در بغالن زنده گي مي كرد و درگذشته عضو حركت انقالب 

ردر پنجشير رابطه اسالمي افغانستان بود و با شبكه ضد استخباراتي مستق
غرزي .) وي دوسال پيش به طور مرموزي درمناطق سرحد ترور شد.( داشت

دوره سه ماههء تحقيقات را در رياست سوم احتساب جالل آباد ازسر گذراند و 
درهنگام انتقال سرماي زمستان بيداد مي كرد . سپس به قندهار انتقال داده شد

زده استخبارات طالبان دو جاكت و دگروال اخترگل  مديرلوجستيك رياست يا
درقندهار كار تحقيق از غرزي به وسيله مولوي . پشمي دراختيار غرزي گذاشت

معاون اپراتيفي رياست عمومي استخبارات قندهار ادامه ،سرفدااحسان اهللا

من خودم جزو گروه عملياتي بودم كه دست هاي او را از عقب بستم و : مدعي است که ... مال . 1
چنان که در سند اعتراف ( وي در نخستين مراحل تحقيقات ،     . تحويل رياست استخبارات دادم     

و پرچمي هاي زيادي را به مأموران استخبارات طالبان به قلم خلقي ها) وي مالحظه خواهيد کرد  
بنا به اظهارات مال مستان، غرزي پس ازسقوط طالبان نيز درجمع فعاالن طرفدار اداره مؤقت . داد

تالش هاي فشرده يي را به منظور ايجاد پل رابطه با نيروهاي امريكايي به ۱۳۸۳درآمد و درسال 
قول  راننده غرزي مي گويد كه وي تا مدتي ، شب هاي متوالي را درسفارت از ...  مال.  راه انداخت

امريكا دركابل سپري مي كرد اما موفق نشد كه حمايت مقامات سفارتي امريكا را به سوي خود              
امـا دکتـر حيـدر    . شخص آقاي غرزي هيچ گاه درين باره اظهار نظـر نكـرده اسـت             . جلب كند 

ين تحقيقات درزندان ادعا کرده بود که رتبه ودرجـهء وي        ننگرهاري روايت مي کند که غرزي ح      
درسازمان آي، اس،آي به هيچ وجه کمتر از مالعمر و شهنواز تني نيست و هيچ يک ازآنان حـق      

چنان كـه دربخـشي از همـين كتـاب        .( ندارند او را به جرم تمرد و سرکشي به زندان بياندازند          
خط و كتابت شـخص غـرزي درجريـان بـازجويي         مالحظه خواهيد كرد، اين ادعا ها با توجه به        

۲۰۰۵گفته مي شود که اصل اين سند دراختيار مالخاکسار بود که درسال   .)  تصديق شده است  
درقندهار ترور شد، اما اصل اين سند جزو مداركي است كه شبكه استخباراتي شـهيد مـسعود            

درايران ميان حلقـه هـاي   دکترننگرهاري مي گويد که کاپي اين سند حتي. روي آن كار مي كرد    
شبكه سري استخباراتي شهيد مسعود نيز که اين . مختلف دست به دست به فروش رفته است       

.سند را در اختيار دارد، اين موضوع را تصديق كرده است
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اما تحقيقات اصلي غرزي در جالل آباد صورت گرفت كه شامل سي و . يافت
.تچهار سوال وده ورق تحريري اس

جنرال شهنوازتني بعد ازبازداشت غرزي به سرعت دست به كار شد تا او را 
اما دير شده .اوگفته بود كه غرزي نبايد ضايع شود. از چنگ طالبان خارج كند

بعد از بازداشت غرزي و اعترافات مفصل وي در باره رابطه اش با .  بود
، ات پاكستانگاتنگ آنان با استخبارپاكستان افسران خلقي و روابط تن

آن . اختالفات دروني حاكميت طالبان به همان نقطه ي رسيد كه ما متوقع بوديم
. تحركات و ضد حمله اطالعاتي را به هدف نابودي شبكه ما آغاز كردندها نيز،

اين تحركات بعد از آن شروع شد كه شبكه هاي پاكستاني، دريافته بودند كه 
كابل، مقدار زياد دالر امريكايي با ) ه پوليگانه مركز مبادل( درسراي شاهزاده 

هيچ يكي از طالبان ومردم حال آن كه درآن وقت،. پول افغاني مبادله شده بود
توان مالي زيادي نداشتند تا مبالغ نسبتاَ باالي دالر را به پول افغاني عادي،

ار درآن زمان اداره احتساب براي انجام فعاليت هاي اطالعاتي ماهو. تبديل كنند
ون افغاني به ما مي پرداخت؛ درحالي كه ما براي پيشبرد اهداف يليمبلغ شصت م

ضد اطالعاتي دركابل به هزينه زيادي نيازداشتيم و پول مورد نياز از پنجشير 
در آخرين باري كه هزاران دالر را در بازار مبادله . دراختيار ما قرار داده مي شد

مأموران سري پاكستاني نسبت به ما فتم،پول وارد كردم و بانك نوت افغاني گر
آن ها درپي رد يابي حلقاتي بودند كه اين همه پول را به . مظنون شده بودند

وقتي احساس كرديم كه وضع ناگواري بدين ترتيب،. افغاني عوض كرده بودند
پيش آمده است، از پنجشير پيام رسيد كه من بايد همراه با شبكه سري 

اگرچه   مالخاكسار در موقف عامل . ت كابل را ترك كنيمموسوم به صادق هجر
ود باقي ماند؛ تا آخر ماجرا درمسند رسمي خكليدي انتقال اطالعات به مسعود، 

عارف به دستورمسعود به بهاي هشت هزار دالر يك دستگاه اما  انجنير
مخصوص مخابره امريكايي نوع كودان را خريداري كرد و به كمك من، اين 

رخانه مالخاكسار نصب گرديد تا هيچ شبكه ي از استخبارات طالبان دستگاه د
.قادر به دخول درجريان مكالمات آن نباشد

دستگاه به وسيله انجنير عارف تنظيم شده بود ومالخاكسار با ) رمز(كود 
پيش از آن چند بار . استفاده ازهمين دستگاه از كابل با مسعود صحبت مي كرد
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كه مالخاكسارفرصت يافت از طريق دستگاه مخابراتي شرايطي را فراهم كردم
شركت بين المللي نفتي بريداس و يك مؤسسه امداد رساني آلماني با پنجشير 

من به موقع اطالع يافتم كه قاري احمداهللا رئيس عمومي اداره . صحبت كند
احتساب طالبان به كمك مدير اختر گل كه با برادر قاري احمداهللا در رياست 

مديراخترگل براي به . كار مي كرد، نقشه بازداشت مرا طرح كرده بودتحقيق
دام كشانيدن من و شايد هم مالخاكسار، شماري از پنجشيري ها را تحت 

او يك گام . شكنجه گرفت تا اززبان آنان در باره من به استناداتي دست يابد
زير ديگر به جلو برداشت ودگروال خوازك رئيس دفتر مالخاكسار را نيز 

وضع آن چنان اضطراري بود كه . شكنجه گرفت تا از وي اعتراف بگيرد
كارچنداني انجام داده مالخاكسار براي آزادي دستيار خود از چنگ مديراختر،

سرانجام دگروال خوازك تاب شكنجه هاي هولناك را نياورد و جان .نتوانست
پرستي به سر مي خانواده خوازك تا كنون درحالت بي سر. خود را از دست داد

.برد

دهان بال باز مي شود

بدون اعتنا به نسب نامه هاي مجازي و . گذشت روز گار بي تعصب است
، دير يا زود  با چنگال هاي درشت خويش، پرده هاي غدر و ربوده شدهاسرار

كميت طالبان به عمال قتل دكتر نجيب در سال هاي حا. تبذير را پاره مي كند
ا تمامي كانال هاي ره يابي به سوي اسرار قتل رئيس تسختي تالش كردند 

جمهور پيشين افغانستان را كه در غيابت دادگاه ، تشريفات قانوني و با تعرض 
انجام گرفت، مسدود كنند، اما اكنون كرامت انساني يك رجل سياسي كشور به 

دهان بال باز شده است و از كام اين بال، اسناد و مدارك دست اول به قلم 
اعترافات . در باره اعدام دكترنجيب، خارج شده استيخواخوگيخص غزرش

جواب هاي غزري به . غرزي درين اوراق بسيار وحشت ناك و صريح است
پرسش هاي مستنطق نشان مي دهد كه وي كامال يقين داشت كه تحت فشار 

جواباتاقيسبک و س. كرنيل امام و يا به امر مال عمر به زودي آزاد خواهد شد
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و ينظاميک مقام عاليي، لحن و ادامستنطقيبه پرسش هايغرز
اكنون براي رد يابي شبهات در باره غرزي .دهديرا نشان مياستخبارات

.، به اسناد استخباراتي سري مي زنيميخواخوگ

:ديچند سند کوتاه را مالحظه کننخست 

سند شماره يك 
:

يدولت اسالم
افغانستان

است ير
تاستخبارا

يمحترم قار
حضرت محمد، 

کمياسالم عل
اما بعد؛

براساس امر 
محترم امارت 

غام يو پياسالم
شان يمخابرو

ل يجهت کفالت ، کف
ش يرا هرچه عاجل و به شکل محرم برايق غرزيه تحقيدوس. ديآيف ميحن

.ديم کنيتسل
استخباراتيس عموميرئيامضا

۲۹/۵/۱۳۷۶
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:سند شماره دوم

افغانستاندولت اسالمي
رياست استخبارات

رياست استخبارات ننگرهار

!به مقام محترم رياست عمومي استخبارات امارات اسالمي افغانستان 
.اسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته واما بعد
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به اساس هدايت مقام محترم شما دوسيه تحقيق غرزي نام معاون اسبق 
اساس پيام مخابروي شما مقام اوپراتيفي  رياست عمومي استخبارات كه به

) ۳۴(محترم دستگير گرديده بود، معه ده ورق تحقيق كه حاوي سي و چهار 
سوال و جواب مي باشد، توسط معاون اين اداره و دوتن از مستنطق تحقيق آن 
تكميل و به اساس معرفي خط شما به اسم كفيل حنيف به شخص محترم كفيل 

.حنيف دوسيه مذكور تسليم داده شد
به اميد پيروزي حق بر باطل

محمد استخبارات ننگرهار-امضاي مال بخت 

108 -زاق مأمونر -

:سند شماره سوم

1افغانستانيدولت اسالم

استخباراتياست عمومير

:و اما بعد
که معاون يم خواخوگيفرزند محمد ابراه) يخواخوگ( محمد يمحترم حاج

شما يم است برااستخبارات و مسئول گروپ خاص هياست عموميريفياپرات
ل يک ميات يشد که هنگام گشت وگذار در شاهراه ها، کابل و واليمعرف

نکوف و دو دستگاه مخابره را باخود به همراه يل کالشيتفنگچه مکاروف و سه م
.دينشويدارد که مزاحم و

والسالم
احمداهللايس استخبارات قاريرئ

۱۱/۱/۱۳۷۶

دولت اسـالمي  "در ماه هاي نخست حاکميت طالبان برکابل، درسرلوحه مکاتيب رسمي، اسم.1
.تغييريافت" امارت اسالمي طالبان"د که بعداَ سرخط مکاتيب به باقي مانده بو" افغانستان
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:سند شماره چهارم
نستانافغايحزب اسالم

مياست دعوت و تنظير
کارت معرفت

کم و رحمت اهللا ي، اسالم عليب سرخ جهانيته صليبه سکرتر محترم کم
:وبرکاته، اما بعد
استخبارات است، از يفيکه معاون اپراتيمحمد خواخوژيمحترم حاج

و هم در مورد کمک در امر . کنديمينده گيمحترم  نمايجانب ما و شورا
.ديگردينک براش ما معرفيار شماست که ايها دراختيمبادله زندان

استخباراتيس عموميرئ
احمداهللايقار

1امضاء

" حـزب اسـالمي افغانـستان   " چنان که در متن پشتوي سند مشاهده مي کنيد، در جناح چپ . 1
درين سند کارت سابقه عضويت غرزي در حزب اسالمي با سند مکتوب يک       . نوشته شده است  

.جا کاپي شده است

110 -زاق مأمونر -

:سند شماره پنجم
يبه خط وکتابت مستنطق و غرزيقات از غرزيتحقيان مکتوبيجر
يخواخوگ

ژهيپرونده و
نيشاه: نام پرونده

ب خاصيتعق: مضمون
صفر پنج: شماره خاص

۱۹۹۴1-۱۳۷۵سال : شروع 

فعال ضد طالبان با خـط  ) دکتر نادر احمدزي ( نده ، مالمؤمن در صفحه نخست اين پرو. 1
:سرخ چنين نگاشته است

دوسيه کاري بنده باالي تثبيت جاسوسان پاکستاني ، که به حيث يک نظامي مسلکي کشورم 
.با پول شخصي کار مي کردم تا روزي براي ملت آزاد و کشورم افغانستان، زحماتم تثبيت شود

۱/۱۲/۱۳۷۵تاريخ 
ضاءام
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1در اداره استخبارات ننگرهاريخواخوژيقات از غرزيصورت تحق

دولت اسالمي افغانستان
رياست استخبارات

۲۰/۲/۱۳۷۶بر ۱۹امضاي مستنطق ، تاريخ 

:سوال اول
.نخست شهرت مكمل خود را بنويسيد

من غرزي خواخوگي فرزند محمد ابراهيم خواخوگي اصال از كندهار : جواب 
امضاء. در اسالم آباد به سر مي برمهستم و فعال

:سوال دوم 
ازتحصيالت خود و اين كه تا كدام درجه و در مدرسه درس خوانده ايد و 

قبال چه كار مي كرديد و اكنون چه كاره هستيد؟
:جواب 

بعدا در وزارت . من تا صنف دوازده هم در ليسه حبيبيه درس خوانده ام
يد كه معاون اوپراتيفي فعال شما مي داندفاع به حيث افسر وظيفه داشتم و

.دولت اسالمي و همچنان مسئول گروپ خاص هستماستخبارات
امضاي غرزي 

:سوال سوم
آي پاكستان است شما يك كارت سرخ است كه مربوط آي، اس،در جيب 

ونام شما درآن نوشته شده، و به شما چه ربطي دارد؟
:جواب 

مام رؤساي بلند پايه تحريك اسالمي اين كارتي است كه در حال حاضر، ت
.همچنان كليه مقامات تحريك ازين كارت نزد خود دارند. آن رانزد خود دارند
امضاي غرزي 

سوال ها و جواب ها در تحقيقات به زبان پشتو تحرير شده اسـت ودريـن کتـاب برگـردان     . 1
چنان که مشاهده مي کنيد، صورت اصل اوراق نيـز دريـن            .. فارسي آن به نگارش درآمده است     

کتاب عکس برداري شده است

112 -زاق مأمونر -

:سوال چهارم
آن عده از افراد تحريك كه در جواب سوال سوم شما تذكر رفت، اگر اين 

غلط ثابت شود، جرم شما را زياد تر مي كند؟
:جواب

بازداشت و تحقيق مرا كه يك معاون اوپراتيفي هستم، اول اين كه شما حق 
پس كه اين چنين مي گوئيد، به صراحت مي گويم كه اين كارت هم 1.نداريد

، مالمحمد تحريك موجود است؛ مانند مالربانينزد من و هم نزد كليه مقامات 
. حسن؛ هم نزد قاري احمداهللا ، هم نزد مالجليل وهم مالغوث وجود دارد

رزي امضاي غ

سوال پنجم
ما شخص قاري شما مي گوئيد كه ما صالحيت تحقيق شما را نداريم ا

!، امرگرفتاري شما را داده انداحمداهللا و مالرباني
:جواب 

پرسان كنيد كه من ) اميرالمؤمنين( اول بايد شما در مورد من از مالمحمد عمر
مالرباني و و. كي هستم و از چه كسي در تحريك رسما نماينده گي مي كنم

.قاري احمداهللا حق ندارند امر گرفتاري مرا بدهند
امضاي غرزي

س، آي اعتماد بسيار غرزي نسبت به موقعيت استخباراتي و روابط خود با حلقات باالرتبه آي، ا. 1
. او به طور مسلم چنين احساس مي کرد که به زودي رها خواهـد شـد    . داشت و به آن مي نازيد     

) فردي که شش ماه تمام درزندان قندهار با وي به سر مي بـرد  ( مالمؤمن و سيداسحق حسيني   
بـه  مي گويند که غرزي درجريان تحقيقات لحن مسلط يک مقام رسمي را به خود گرفته بود و              

.اين گمان بود که هيچ مقامي قادر نخواهند بود که او را بيش از چند ساعت در نظارت نگهدارند
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صفحه دوم
دولت اسالمي افغانستان

رياست استخبارات
امضاي مستنطق

۲۲۲/۱۳۷۶بر ۲۱

114 -زاق مأمونر -

:سوال ششم 
شما از روي كدام صالحيت، نسبت به مقام شوراي سرپرست و قاري 

احمداهللا مقام باال داريد؟
:جواب 

) دصلحي غورزنگ( ن مغرور نيستم اما به اين علت كه من نماينده رسمي م
.براي شخص اميرالمؤمنين مالمحمد عمر آخند معرفي شده ام

امضاي غرزي
:سوال هفتم

شما به صالحيت چه كسي معرفي شده ايد و نماينده تحريك همراه شما 
كي بود؟

:جواب 
مي سيله استخبارات نظا، به و)ميوند( هنواز تني من به دستور شخص ش

آي به تحريك طالبان در كندهار معرفي حكومت اسالمي پاكستان آي، اس،
. شدم

امضاي غرزي 
:سوال هشتم

. با تحريك يكي است) جنبش صلح ( از اظهارات شما ثابت مي شود كه 
پس وجه مشترك آن ها چه است؟

:جواب 
دو نشستيم و ، مالعمر كه رهبر تحريك شد، من و مال رباني هر بلي

پروگرام هاي خود را آماده كرديم  وسپس برنامه هاي مشترك نظامي را طرح 
. كرديم

امضاي غرزي 
:سوال نهم

به اساس گفته شما، مالغوث هم بود؛ وي چه وظيفه را انجام مي داد؟
:جواب

.و جنبش كار مي كرد) ميوند( ، با در رابطه به نماينده گي خارجيوي
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امضاي غرزي 
:ل دهم سوا

؟ د و شهنواز تني خلقي با شما نبودآيا اكثريت جنبش شما خلقي ها نيستن
حاال چه برنامه مشترك نظامي با تحريك ما داريد؟

:جواب 
هستيم وتمام گپ اين است كه اگرچه ما خلقي ها هستيم اما بنده گان خدا

. هستيم ؛ يعني ضد روسيه و نيروهاي شوروي هستيم1ما انتي سويتيست ها
كه تحريك اسالمي هم همين هدف 1هدف ما هم نابودي روسيه و شوروي بود

محو و بودند، " خاد"ام آناني كه اعضاي كه بايد اخواني ها و تم. را دنبال مي كند
همكاري مشترك ما در عرصه نظامي در قواي هوايي و تمام خطوط . نابود شوند
.و همچنان در قواي زرهدار استست اول جنگ ا
غرزي امضاي

از سويي هـم مـي   . نکته خوش مزه اي است که غرزي مي گويد ما انتي سويتيست هستيم.1
او با اين تناقض گويي چه کسي را مي خواهد فريب دهد؟. گويد که ما خلقي هستيم

به راستي که حقايق و استنادات . گر خنده آور است که خلقي ها ضد شوروي باشنداين ادعا دي. 1
.تاريخي از دوران وحشت انگيز خلقي ها کم نيست و اين پررويي صاف و ساده تهوع آور است

116 -زاق مأمونر -

صفحه سوم
دولت اسالمي افغانستان

رياست استخبارات
امضاي مستنطق

۲/۱۳۷۶/ ۲۲بر ۲۱
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:سوال يازدهم
آيا . شما از اخواني ها نام برديد كه رهبري آنان را حكمتيار بر عهده دارد

با حكمتيار اتحاد نكرد؟۱۳۶۸رهبر شما، در سال 
:جواب 

به ) مجاهدين(ني ها و جهادي ها آن وقت هم همين پالن ما بود كه اخوا
هدف شكست روس ها تربيه شده بودند، مگر براي حكومت كردن، پاكستان 

بر ضد مجاهدين يك عمل اصلي و فكري با ما مذاكره كرده بودند كهوامريكا
به همين دليل، پروگرام اصلي كودتا و قيام ما بر ضد نجيب اين . ضرورت است

ند و هم گلبدين بدنام شود و هم پالن امريكا بود كه هم پرچمي ها نابود شو
عملي شود كه براي محو اردوي مجازي كمونيستي مبلغ شصت و سه ميليون 

. هم بنياد اردوي كمونيستي از بين رفت. اختيار پاكستان قرار داده بودنددالر در
. هم گلبدين متالشي گشت. بنيادش محوشد و هم رهبري پرچمي ها ختم شد

و هم از جمع آن پول ها از تقريبا سي ميليون ال نابودي استمسعود هم درح
دالر آن ، جنبش صلح و تحريك اسالمي روي پا شدند كه به پيروزي خواهند 

1.رسيد

:سوال دوازهم 
شما در جنگ ميان مسعود و حكمتيار نقشي داشتيد؟

:جواب 
ك شرق بلي ، نقش ما اين بود كه دشمني ميان آنان را گرم نگهداريم و بال

.مصروف جنگ باشند و بدنام شوند
امضاي غرزي 
:سوال سيزدهم

شما اين كار را شرعي و اسالمي مي دانيد؟

بخش آخري اين اظهارات که از زبان يک فرد مهم اطالعات پاکستان درمورد ماهيـت  . 1
.ود، فوق العاده جالب و مهم استايجاد گروه طالبان بيان مي ش

امضاي غرزي

118 -زاق مأمونر -

:جواب 
بلي، به اين دليل كه مجاهدين و شرو فساد به خاطر شكست نظامي روس 

بايد حكومت يك حكومت . ها ساخته شده بودند و كار شان حكومت كردن نبود
، و تحريك طالبان و د صلحي غورزنگ نند مصرو سعوديده اسالمي باشد ماسا

1.درآن باشند و مال محمد عمر آخند هم اين را مي داند

امضاي غرزي 

آيا حکومت نوع سعودي و طالبان حکومت ساده اسالمي است؟ اين تعريف از سر سـفاهت  .1
تعريف رژيم سـعودي و طالبـان بـه    . نيست؛ نوعي خود فريبي و ديگر فريبي  هوشمندانه است      

دي اسالم و ماهيت رژيـم هـا   آن هم از زبان يک خلقي که از مبا  " حکومت ساده اسالمي  "عنوان  
.اطالعي ندارد، بدون ترديد، ترجمه افکار و خواسته هاي آي،اس،آي درافغانستان است
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:صفحه چهارم 
دولت اسالمي افغانستان

رياست استخبارات
امضاي مستنطق

۲۴/۲/۱۳۷۶بر ۲۳

120 -زاق مأمونر -

:سوال چهاردهم 
افراد كه اسامي شماري ازتيد كها در پاسخ به يك سوال اظهار داششم

كرديد، اين كارت را با خود دارند مگر اين كارت نظاميان آي ، اس، شان را ذكر
.آي است

:جواب 
ما هريك ، مال . من براي شما مي گويم كه اين يك موضوع پنهان نيست

، مالجليل، قاري مالعباسمحمد حسن آخند، مال رباني آخند، مالغوث آخند، 
هركسي كه . كارت ها داريم و يك مسأله رسمي استاحمداهللا ، تمام ما ازين

امر توقيف و تحقيق مرا داده است، وي دشمن تحريك اسالمي طالبان و دشمن 
من مي گويم كه در عقب اين كار، آن پرچمياني دست دارند كه .پاكستان است

با قاري احمداهللا هستند و مي خواهند دوستي ميان پاكستان وافغانستان را 
1.دخراب كنن

امضاي غرزي 
:سوال پانزدهم

هم هستيد، بگوئيد كه برنامه بعدي ) دصلحي غورزنگ (شما كه نماينده 
شما در مورد تحريك اسالمي چه است؟

:جواب
به اين علت . ما حاال و در آينده نيز با تحريك اسالمي هستيم و خواهيم بود
است كه اينكه ما هر دو از سوي يك رهبري معرفي شده ايم و كوشش ما 

. عرصه نظامي و دپلوماتيك كمك هايي را ارائه كنيمدركنار تحريك اسالمي، در
امضاي غرزي 

:سوال شانزدهم 
شما نام اين ممالك را ذكر كرده مي توانيد؟

:جواب
و . مانند اين كه ما اكنون  حتي با اسرائيل و امريكا درين زمينه كار كرده ايم

ن چند بار در اسالم آباد با ريفريونجي نماينده حتي خود مال رباني آخند و م

!جالب است که چه ساده و مطمئن به عنوان نماينده آي،اس،آي سخن مي گويد.1



خوابيدهراز - 121 -

و با استفاده از امكانات سيد محمد . اسرائيل هم مالقات هايي انجام داده ايم
گالبزوي حتي براي تقويت نظامي پاكستان هم كوشش هايي كرده ايم كه اين 

فايده آن ن سودمند است كه از طريق تحريك، خود براي تقويت فوج پاكستا
.مي رسدبه ما هم

امضاي غرزي 

صفحه پنجم

122 -زاق مأمونر -

دولت اسالمي افغانستان
رياست استخبارات

امضاي مستنطق
۳۱/۲/۱۳۷۶بر ۳۰تاريخ 

:سوال هفده هم 
خود را كه فعال در جبهات نظامي با تحريك ) دصلحي غورزنگ( شما افراد 

فعاليت دارند، و هم به نفع تحريك ، فعاليت هاي سياسي را انجام مي دهند،
.نام ببريد

:جواب 
:افراد نظامي ما اين دوستان هستند

.نبي قاطع ، قوماندان كوماندو كه در وزارت دفاع، يك غند دارد
.طوفان كه در حال حاضر دركندهار است

. سعيد محمد رئيس اركان غند همراه جالل الدين حقاني
.در فرقه ده يك غند دارد1آنمحمد

.كمال معاون گارد ملي
ن رئيس اركان نظامي دريكي از غند هاي جالل الدين حقاني گالجا

:دوستان ما كه در سطح عالي استخبارات قرار دارند
.يكي خودم هستم

نواز خان سكرتر و كارشناس رئيس عمومي 
مال حمداهللا در رياست نظامي 

مال اسداهللا سروري ، 
:درگروپ خاص اوپراتيفي كه درشمال كار مي كنند، هريك 

وال عارف، جنرال اكبر بخاري ، دگروال عبدالقدوس ساالرزي ، دگروال دگر
شيراحمد، دگروال سيداحمد در رياست عمومي ، دگروال عصمت اهللا ، دگروال 

كه وي در گروپ ) موالنا( عبدالشكور، دگروال شيرين، دگروال سراج الدين 
.خاص نيز عضويت دارد و همچنان دگروال ياردل

در دست نوشته غرزي به درستي معلوم نشد که نام اصلي اسم شخص چه بوده است امـا  .1
.نامش محمد استپسوند 
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ا به دليل همكاري با تحريك اسالمي نزد دوستم شماري از دوستان م
هستند؛ ) د صلحي غورزنگ ( زنداني اند كه آنان هريك اعضاي كميته مركزي 

مانند داوود مصباح ، تورن جنرال سخي ظفر، مهندس عبدالقدوس قاطع ، بريد 
. جنرال سيد جان كه حتي به فرمان اميرالمؤمنين برايش وظيفه سپرده شده بود

ا و گرفتار شدند، به طور عاجل به اميرالمؤمنين خبر دادم كه مي وقتي افش
.توانيد درين باره از ايشان پرسان كنيد

امضاي غرزي 
صفحه ششم

دولت اسالمي افغانستان
رياست استخبارات

امضاي مستنطق
۱۵/۳/۱۳۷۶بر ۱۴مورخ 

:سوال هجده هم 
( دشمنان كمونيست هاي پرچمي را كه هم دشمنان  تحريك اسالمي و

شما هستند، مي شناسيد؟ اگر مي شناسيد چرا عليه آنان ) دصلحي غورزنگ 
چه است؟آنان اقدام نمي كنيد و نام هاي 

:جواب 
من به اميرالمؤمنين گفتم كه . اين افراد از امنيت دولتي سابق باقي مانده اند

:آنان عبارت اند از. بايد آن ها بركنار شوند
صبور معاون رياست هفت
حامد معاون رياست دوم 

ملتان معاون رياست سوم 
حميد رئيس دفتر اسناد

سيد امير معاون رياست نظامي
آدم خان معاون رياست دوازده هم 

محمد عالم سرپرست مديريت كادر و پرسونل 
محمد فهيم رئيس خدمات صحيه

124 -زاق مأمونر -

ملتان معاون رياست امنيت كابل 
نوراحمد معاون كادري اداره دهم 

رئيس رياست هشتادو نهفاروق 
بريال معاون رياست شش 

نجيب معاون رياست اول 
عبدالحكيم معاون رياست لوجستيك

احمد شاه مدير عمومي كوپراتيف
عبدالحكيم قوماندان تشريفات 

وارث مدير مالي 
بيانگر معاون رياست چهار
عبدالباري معاون اداره پنج

شان وابسته به گروه خاد دكتر اسداهللا آمر احتساب حوزه يازده ، كه همه
.نجيب هستند

امضاي غرزي 

:سوال نزده هم 
مسئوليت جناح سياسي شما را دركابل چه كسي بر عهده دارد؟

در روي صحنه، من هستم؛ مگر درعقب صحنه بهلول غزنيوال معاون 
قرار دارد كه كليه امور سياسي و نظامي ) دصلحي غورزنگ ( سياسي و نظامي 

نجام مي رساند و اوبا شوراي سرپرست ومولوي احسان اهللا احسان، را به ا
. درنظام كار مي كند
امضاي غرزي 

:سوال بيستم
نام هاي آن عده برادران پاكستاني وابسته به نظاميان آي ، اس، آي را كه با 

ما وشما كار مي كنند، ذكر كرده مي توانيد؟
:جواب 

:زبلي ، افراد نظامي هريك عبارت اند ا
بريگارد اشرف افريدي 
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) كرنيل امام ( سلطان صاحب 
رياض صاحب 

كرنيل اسلم خان 
و بابر صاحب 
امضاي غرزي 

صفحه هفتم
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دولت اسالمي افغانستان
رياست استخبارات

امضاي مستنطق
۱۵/۳/۱۳۷۶بر ۱۴مورخ 

:سوال بيست و يكم
موتر ها سوء مقامات دولت اسالمي در باره شما مي گويند كه شما از 

استفاده كرده و همچنان رشوه ستاني كرده ايد، به همين علت امر بازداشت 
.شما  صادر شده است

:جواب
شما مي توانيد به دفترم برويد و وسايل دفتر مرا كه چه چيزهايي را براي 

هم موتر وهم . وظيفه گرفته ام مطابق اسناد به رياست عمومي تحويل داده ام
يك موتر شخصي ام كه نمبر پليت اي ، افو . سالح ها را 

درلندي كوتل ايستاده است كه در سراي حاجي اللكوي شينواري 1،دارد
. هر وقت من از تورخم به اسالم آباد مي روم ، از آن استفاده مي كنم. است

دركابل با آن گشت و گذارنمي كنم كه به اساس وظيفه، براي عامه مردم افشا 
پس اگر كسي . مال رباني و قاري احمداهللا هم اطالع دارندازين موضوع . نشود

ادعا دارد كه من رشوه گرفته ام ، درمحكمه حاضر هستم كه محاكمه شرعي 
.باشد اما محكمه غزني چي ها وپرچميان نباشد

امضاي غرزي 
:سوال بيست و دوم

به جواب يك سوال گفتيد كه اميرالمؤمنين از من اطالع دارد و مرا فوري 
آيا شما اميرالمؤمنين را از نزديك مي شناسيد؟. زاد خواهد كردآ

شماره پليت اي،اف به طور خاص به مأموران مهم سازمان استخباراتي پاکستان توزيع مـي  .1
.شود و افراد عادي حق استفاده ازين پليت ها را ندارند
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:جواب 
. من چند بار در جوابات خود گفتم كه اميرالمؤمنين مرا از نزديك مي شناسد

حتي موضوع كارت مرا نيز از وي پرسان كنيد كه آيا اين كارتي را كه من دارم ، 
او هم نزد خود دارد و يا خير؟

امضاي غرزي 
ل بيست وسوم سوا

بر اساس مكتوب رسمي به صليب سرخ معرفي شده ايد؟شما به چه دليل 
:جواب 

سرخ من نماينده رسمي تحريك اسالمي در امور مبادله اسيران در صليب
نه نيز هستم كه يگا) يواين( سسات ملل متحد و حتي نماينده رسمي مؤ. هستم

شل ، پس از مالقات سسه به رهبري مياين مؤ. مؤسسه در صليب سرخ است
من و مالرباني با او، هرنوع كمك را به تحريك اسالمي انجام مي دهد و روابط 

.بسيار خوبي با تحريك طالبان و جنبش صلح دارد
امضاي غرزي 
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حه هشتمفص
دولت اسالمي افغانستان

رياست استخبارات
امضاي مستنطق

۳/۱۳۷۶/ ۲۱بر ۲۰مورخ 
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سوال بيست و چهارم 
ه شما مي گوئيد صليب سرخ براي ما و تحريك اسالمي كمك هاي اين ك

زيادي ارائه مي كند، پس چرا اين كمك ها براي ملت مظلوم داده نمي شوند؟
:جواب 
، در امر آبادي سسات فعالپروسه جديد جريان دارد كه كليه مؤاكنون

افغانستان كار كنند كه درين عرصه نقش صليب سرخ به درجه اول و مهم 
.است كه نتايجش معلوم خواهد شد

امضاي غرزي 

سوال بيست و پنجم 
، يعني آيا فعاليت هاي غير اسالمي مؤسسات صليب سرخ و ساير مؤسسات

ويا جلب و جذب براي عيسويت و يهوديت در افغانستان اسالمي وجود دارد
خير؟

:جواب 
ان واحد وقتي شمال فتح شود و افغانست. در حال حاضر به آن نيازداريم

تشكيل شود، مردم از لحاظ خوراك وپوشاك تأمين شوند، اما من در باره 
.عيسويت چيزي گفته نمي توانم

امضاي غرزي 
سوال بيست وششم 

شما در پاسخ به سوال هجده هم نام يك تعداد افراد را ذكر كرديد كه 
مرگ تحميلي آيا . نام نجيب اهللا را هم ذكر كرديد. اندوابسته به دكتر نجيب اهللا

انجام داد و سپس باالي ) دصلح غورزنگ ( دكتر نجيب اهللا را جناح شما يعني 
تحريك اسالمي قبوالنده شد؟

:جواب
ما به اين افتخار مي كنيم كه داكتر نجيب اهللا را مردار كرديم و هم برادر 

وقتي آن ها را به ارگ آورديم و مردار . خاديست او احمدزي را مرداركرديم
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البان و بهلول صاحب با من ، كرنيل امام و رهبر غورزنگ و چند تن از طكرديم
1.بودند

آخرين اجنت روس ها را با آرمان هايش نابود كرديم و قاتل ملت را 
به دوش تحريك اسالمي نمي را ما هيچ گاه مسئوليت اين كار . مجازات كرديم

ن اقدام اطالع يافت وقتي مال محمد عمرآخند ازي. گذاريم و نه تحميل مي كنيم
.برايش گفتيم كه ما انتقام رفقاي خود را گرفتيم

امضاي غرزي 
سوال بيست وهفتم

.شما انتقام كدام رفقاي خود را گرفتيد؟ نام هاي آن ها را بنويسيد
:جواب 

کرنيل سعيد امام مشهور به سلطان صاحب، همان افسر معروف آي،اس،آي است که غرزي .1
منظورغرزي از رهبرغورزنگ، دگرجنرال شهنواز تنـي وزيـر   . رددرکابل با وي از نزديک کارمي ک  

بـا طالبـان و سـازمان اسـتخبارات     " ميونـد "دفاع پيشين دکتر نجيب است که به اسم مـستعار       
وي درسال هاي بعد از سرنگوني . پاکستان کار مي کرد واکنون نيز درحمايت آن کشور قرار دارد

به کابل وخوست برگشت وسعي کرد که درشوراي " يدموکراس"حکومت طالبان و کارزار بي رويه 
تني بعد از نشر چاپ نخست اين کتـاب، از  . ملي عضويت حاصل کند اما درين تالش ناکام شد       

تا کنون مقامات قضايي وامنيتي از جنرال تنـي وغـرزي دررابطـه بـه مـشارکت              . کابل فرار کرد  
اين راز همچنـان خوابيـده مانـده    مستقيم شان درقتل دکتر نجيب، هيچ رسيده گي نکرده اند و   

۴۵۳سترجنرال نبي عظيمي فرمانده گارنيزيون کابـل در زمـان دکترنجيـب دردر صـفحه       .است
مي نويسد که جنرال تني به هنگام فرار به پاکستان يک بال هليکوپتر مي        " اردو وسياست " کتاب

ــوت  ۱۷- ــده ح ــاريخ هف ــه ت ــسپورتي را ب ــرد ۱۳۶۸تران ــود ب ــا خ ــي. را نيزب ــدوي م : گوي
( هليکوپترترانسپورتي به پيلوتي بريد جنرال غالم رسول قوماندان گارنيزيون شـهرک اسـفزار            

درحالي که تني ونظرمحمد مهمند عضو بيروي سياسي حـزب وطـن درآن بودنـد، بـه             ) شيندند
حکومت افغانستان تا کنون درمورد استرداد اين هليکوپتر کدام اقدامي . پاکستان انتقال داده شد

ترانسپورتي همان ۱۲-همچنان بنا به نوشته جنرال عظيمي، يک فروند هواپيماي ان.ده استنکر
روز توسط جگرن گالب الدين پيلوت، بريد جنرال خواجه محمد شفيع کشاف و دگروال حـاجي             
سيف الدين بورد تخنيک، درحالي که دگرجنرال عبدالقادر اکا قوماندان عمومي هوايي ومدافعـه              

نرال ميرحمزه و يک عده ديگر کودتاچيان درآن حضور داشـتند بـه قـصد شـهر      هوايي وبريد ج  
از سرنوشت اين هواپيما نيز تـا کنـون خبـري         . اسالم آباد ترک از افغانستان خارج ساخته شد       

.نيست
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سپس انتقام آن عده . ما نخست انتقام ملت شهيد پرور افغان را گرفتيم
شانزده حوت ( در قيام ضد كمونيستي دوستان  شهيد خود را گرفتيم كه

1.به خصوص قصد شهيد آصف شور را گرفتيم.سهم داشتند) ۱۳۸۶

امضاي غرزي 

جنرال آصف شور يکي از افسران مجرب و ورزيده ارتش افغانستان بود که درکودتاي شهنواز .1
.د ازناکامي کودتا در داراالمان کابل کشته شدتني شرکت کرد اما بع
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صفحه نهم
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دولت اسالمي افغانستان
رياست استخبارات

امضاي مستنطق
۳/۱۳۷۶/ ۲۱بر ۲۰مورخ 

سوال بيست وهشتم
نصيب او را براي جلب رضايت چه كساني كشتيد؟ از مرگ او چه سودي 

جنبش شما كرده و يا مي كند؟
:جواب 

من براي شما گفتم كه ما قصد دوستان خود به خصوص آصف شور را ازوي 
همچنان انتقام دوستان پاليسي خارجي خود را كه هم اكنون با تحريك . گرفتيم

.همكاري مي كنند، گرفتيم
امضاي غرزي 

سوال بيست و نهم
دوستان خارجي شما كي ها اند؟

، بلكه دوستان تحريك اسالمي و من تنها دوستان خارجي ما نيستورمنظ
. هاي امريكايي استاسالمي پاكستان وكشورجمهوري –جنبش مصالحه ملي 

تا به كمك آنان كشور را خلع سالح كنيم وصلح را برقرار كنيم  وبه همكاري 
.آنان دست به آبادي بزنيم

امضاي غرزي 
سوال سي ام 

آيا شما با اين .درچهار راهي آريانا به دار آويختيد چرا او را سحرگاه 
كارسبب بدنامي تحريك اسالمي نشديد؟

:جواب 
چند بار براي شما گفتم كه تحريك اسالمي درين كار مسئوليت ندارد و 

وي از . ما اين كار را افتخار مي دانيم.رهبران شان نيزدرآن جا حضور نداشتند
اي كمونيست برضد مردم ما شعار مي داد و همين چهار راهي به اشاره روس ه
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درحالي كه پاكستان اسالمي . ازهمين جا بر ضد پاكستان راه پيمايي كرده بود
1.خانه هجرت ما بود

امضاي غرزي 
سوال سي و يكم

وقتي رهبران تحريك خبر شدند، كدام اقدامي انجام ندادند؟
:جواب

گفته مي توانستند؟ آن موضوع ديگر چه. من گفتم كه كار از كار گذشته بود
1.ديگر درين باره سوال نكنيد. را كرنيل امام با تحريك حل و فصل كرد

امضاي غرزي 
م سوال سي ودو

كار هاي خيري را كه شما در عرصه نظامي در كابل انجام داده ايد، تشريح 
.كنيد و بحث آينده را كنار بگذاريد

:جواب
م، در خط اول دشمن بوده است كه مقامات كار هايي را كه من انجام داده ا

ما با كار اوپراتيفي براي نخستين بارخط اول . دولت اسالمي ازآن مطلع اند
.دشمن را تا جبل السراج شكستيم

امضاي غرزي

توجه كنيد كه وفاداري غرزي به پاكستان آن چنان عميق است كه كشتن رئيس جمهور كشور . 1
.خودش را به پاس برآورده كردن خواسته هاي اجانب، افتخار مي داند

حريک حـل وفـصل   مسأله قتل رئيس جمهور افغانستان را بايد يک افسرپاکستاني با ت! آري. 1
.فلسفه قتل دکتر نجيب ازين اظهارات به خوبي فهميده مي شود! کند
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صفحه دهم
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دولت اسالمي افغانستان
رياست استخبارات

امضاي مستنطق
۱۳۷۶/ ۴/۴بر ۳مورخ 

سوال سي و سوم 
ريك اسالمي، شما چه خدماتي را براي تحريك انجام داده ايد؟از اوايل تح

:جواب
من در دوره كار خود پالن هاي باند مسعود وخليلي ، باند دوستم و 

، بي را و تمامي برنامه هاي كا، جي.جاسوسان ايراني را كشف و خنثي كرده ام
ك برادر كار مهمي را كه انجام داده ام اين است كه جنرال مل. خنثي كرده ام

و همكاري پاكستان به عقد ) غورزنگ( رسول پهلوان را با استفاده از امكانات 
چند بار درپاكستان . پروتوكول وادار كردم كه به طور خصوصي با ما رابطه دارد

هيأت پاكستان .مال غوث آخند هم درجريان است.هم با وي مالقات كرده ايم
به نفع تحريك برضد د كه كه نتيجه اش معلوم خواهد شهم حضورداشت

1.دوستم به زودي كودتا خواهد كرد و دوستم نابود خواهد شد

امضاي غرزي 
سوال سي وچهارم

براساس اطالعات ما، شما هفته وار مبلغ شش صد لك افغاني از حساب 
مصارف اوپراتيفي تحريك اسالمي اخذ كرده ايد واين پول را در برنامه هاي 

.كرده ايدجلب و جذب غورزنگ مصرف
:جواب

ما اين پول را در خط اول دشمن مصرف كرده ايم كه تمامي شاهدان موجود 
همچنان قوماندان هايي كه ما اين پول را براي شان مصرف كرده ايم، . اند

.حاضر اند
يخواخوگيان اعترافات غزريپا

خورشـيدي برضـد جنـرال    ۱۳۷۵چنان که حوادث به زودي نشان داد، جنرال ملک درسـال  . 1
ماهيت غائله جنـرال    . دوستم به همکاري طالبان از واليت بادغيس وفارياب دست به تهاجم زد           

.به طور مشخص قابل درک استملک از وراي اظهارات غرزي
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ب را رها نکرد؟ين دکتر نجيچرا دولت مجاهد

ت يب با شفافيدربارهء سرنوشت دکتر نجرسماَچ گاه ين هيرهبران مجاهد
ان يميهال جنگيبه دل،اگرچه آنان درآن سال ها. نگفتندوجسارت سخن

ن يار نداشتند، با آن هم دريرا دراختين امري، فرصت پرداختن به چنيگروه
، به شدت گريديب به کشوريا انتقال نجيو ياز آزادنبود که يدينکته ترد

. مناک بودنديب
مختلف ينظاميروهايو نياسيسين متشکل از گروه هايمجاهددولت 

ت شان قبل از آن که بر سريش از چهار سال حاکميبيبود که در طيومتضاد
برسند، مشغول جنگ يب به توافقيا محاکمه دکتر نجيو ييرهاوينظام ساز
رها ب را ين که دکتر نجياجماع نظر در باره ا. بودندان خود يدرمن يودفاع خون

ن يبا ا. ب به محال بوديار دشوار و قرير، حداقل درهمان زمان بسيخايکنند و
–يب جنبش ملياز رهبران شاخهء پرچم حزب خلق در ترکياوصاف، شمار

ن درائتالف يمجاهديد دوستم که با گروه هايجنرال عبدالرشيبه رهبرياسالم
ظارت دفتر ملل را به نفع ب از نيا خروج دکتر نجيو ييقرار داشتند، رهاياسيس

ي، ميک کشور خارجيب به يا انتقال نجيو ييرها. کردندينميخود تلق
ان يز که در جرين نيمجاهديگروه هايرا برايبزرگياسيتوانست چالش س

از دست داده ياديزان زي، اعتبار خود را در افکار عامه تا ميداخليهاجنگ
ياول ورود گروه هايد که در روز هاشويگفته م.اورديبودند، به وجود ب

احمد شاه مسعود يتحت رهبرياز فرماندهان جهاديکين به کابل، يمجاهد
ر يم وزيم فهيمحمد قسب را به قتل برساند اما يم گرفته بود تا دکتر نجيتصم

ه جان يفرمانده مذکور عليوارد عمل شده و از اقدام احتمالت به سرعت يامن
.کرده بوديريب، جلوگيدکتر نج

نجات دکتر يک گروه نامتجانس براي، يت استاد ربانيحاکميهادرسال
که از يليل اهللا خليجهراهللا از پسران استاد خل. ل شديب از زندان تشکينج

از دوران يو.دوستان سابقه دکتر بود، ظاهرا دررأس گروه نجات قرار داشت
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ينون خودش را آماده مداشت و اکيب دوستيل در دانشگاه با دکتر نجيتحص
شود که ياما گفته م. کندياريب را در خروج از پناه گاه ملل متحد يکرد تا نج

ياحمدشاه مسعود مطالبه کرده بود که برابرادر جهراهللا ازيليمسعود خل
ش را يب از دفتر ملل متحد تالش هاينجييرهايجهراهللا اجازه ندهد که برا

که قرابت يخانواده و کساني، اعضايان حزباز طرفداريشمار.ش دهديافزا
ن يا. ب گروه نجات شامل بودنديدر ترکز ينب داشتند، يبا دکترنجيوقوميخون

جه ين نتينجات دکتر از نظارت پرخطر دفتر ملل متحد، در ابتداء به ايگروه برا
ب ي، دکتر نجييرانه کوماندويات غافلگيه عمليات شبانه شبيک عمليد که با يرس
دکتر ءپسر عمهيانياما محمدهاشم پکت. همراهانش را از آنجا خارج کنندو 
ن کابل و پشاور يوسته بيکه پيانيهاشم پکت. ن برنامه شديايب مانع اجراينج

رو به رو يچ خطريبا هبيکرد که دکترنجيدر رفت و آمد بود، استدالل م
س خان سرحد از جمله فردويرهبران پشتون آنسويقول برخست وازين

داد ينان مياطمينشنل پارتيو مقامات ارشد عواميديمهمند، بزرگان قوم افر
از دفتر ملل متحد ير قانونيک گروه به طور غيله يندارد به وسيازيکه دکتر ن

رهبران يبرخيکند که از سويق ميتصدياسداهللا مشکور.فرار داده شود
ييمحرمانه يامه هافردوس خان مهمند نيصوبه سرحد به خصوص از سو

.دکتر ارسال شده بوديبرا
ک معامله مرموز با يدر يانيهاشم پکتدر دست است که ييگزارش ها

ن پاکستان يريدشمن ديسه بار تالش کرده بود که براي، اس ، آيحلقات آ
. ده بوديساقط کند اما موفق نگرديزنده گد و او را اززهر بخوران) ب يدکتر نج(

ب سرگرم نگارش ياطالع داشتند که دکتر نجين منابع استخباراتافزون برآ
ا حداقل زنده يو ييرها.کتاب مستند اسرار مداخله پاکستان در افغانستان بود

پاکستان ياست هايادامه سيب ، برايمانند نجيماندن دشمن هوشمند
ضد يمنابع اطالعاتهمچنان .رفتيک چالش بزرگ به شمار ميدرافغانستان 

به يناکام شهنوازتنيکه قبل از کودتادانند يمين احتمال را قويطالبان ا
لتسن و يس يبوريه تحت رهبريب ، حکومت روسيت نجيحاکميهدف برانداز

ب و درهم شکستن ينجيدر خصوص سرنگونيحکومت پاکستان به طور سر
يار هاجنگ افز.افته بودنديدست يبه توافقاتيدولت ويجنگرومند ينن يماش
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در يکه در زمان حضور ارتش شورويک روسيژيش رفته و استراتيپ
و يمقامات پاکستانين کشور تجمع کرده بود، اسباب نگرانيافغانستان در

يازسالح هايبخشيرياز سرازيد روسيمقامات جد. را سبب شده بوديروس
ناک ميانه بيميايآساستبداد زده و مسلمان يکشور هايدوره جنگ به سو

جنگ افزار يستم غول آسايده بود که اگر سيجه رسين نتيپاکستان به ابودند و 
ک يژياهداف استراتيريگي، پشودنين در افغانستان متالشيسبک و سنگيها

. رو به رو خواهد بوديبزرگيهاينده افغانستان با دشواريآن کشوردر نظام آ
کرد دکتر يبودند که روبه خود گرفته ياشکال جدين محاسبه ها زمانيا

از احمد مصرانه يشده بود و حتين قطعيهدمجايگروه هايب به سوينج
يک حکومت ائتالفيدفاع را در ت وزارتيشد که مسئوليشاه مسعود دعوت م

. رديعهده بگبر
و رازمحمد يشهنواز تن( ير خلقيه از دو وزي، حکومت روسن آوانيدر هم

ان سفر يشود که در جريگفته م. ه سفر کننديسدعوت کرد که به رو) ن يپکت
ان پاکستان و حکومت ياز پروتوکول مي، بخشهين به روسيشهنواز و پکت

اسرار  . به خود گرفته بوديب صورت واقعيت نجيحاکميه به هدف براندازيروس
ر يوزيعقوبيدگرجنرال غالم فاروق يه خاص درهمان زمان از سوين قضيا

، ييمنطقه ين محاسبه هايبا توجه به ا.ده بوديافشا گرکشف ويت دولتيامن
شده و قبل از يمنطقه طراحيحلقات استخباراتيشهنواز کامال از سويکودتا

.ت قرار گرفته بوديوقوع مورد حما
ز يب را حلق آوي، دکتر نجن ساعات ورود طالبان در کابليخستدر نيوقت

وسته در تالش يد و پيسکونت گزمه به پشاور يسراسيانيکردند، هاشم پکت
ياز و. را حاصل کنديغربيهااز کشوريکيدر يتا حق پناهنده گافتاد 

که او را در ياما از نظر مراجع استخبارات. افته بوديان يپايت ويخودش مأمور
شاور به ات آباد پيبودند، خطرهنوز برطرف نشده بود و او درحچنگال خود گرفته

ق ير اليهمراه با بشيانين حال هاشم پکتيبا ا.داشتشدت تحت نظارت قرار
از پناهنده يکرد تا به امتيس رفت و آمد ميق در سفارت سويمان اليبرادر سل

س و مسئوالن دفتر يدر مصاحبه با مأموران سفارت سويو. ابديدست يگ
سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان افغان در پشاور يعاليايساريکم
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پاکستان يث فرد رابط حلقات استخباراتيبه حکه قبال يکرده بود که واعتراف 
، بي، اکنون بعد از کشته شدن نجرفت و آمد داشتهب در کابل يبا دکتر نج

ل ين اذعان کرده بود که کرنيهم چنيو. نده خود استيو آينگران زنده گ
دکتر يخواسته بود که برايسه بار از ودر پشاوري،اس آيس آياسلم رئ

سفارت .ت شکست خورده بودين مأموريب درکابل زهر بخوراند اما درينج
ملل متحد در يساريق را به دفتر کمير اليو بشيانيس پرونده هاشم پکتيسو

را به دفتر پروندهه،يقضت يپشاورارجاع داده و دفتر پشاور با درک حساس
نان دفاتر ملل متحد اکثرکارک.ملل متحد دراسالم آباد راجع ساخته بوديمرکز

بودند که قبال بر اساس توافق حکومت پاکستان وملل متحد به ياتباع پاکستان
رون درز يبه بيانيب، راز اعترافات هاشم پکتين ترتيبد. شده بوديآن جا معرف

استخبارات يت هاياز اسرار ناگفته در مورد فعاليبخشيانيچون پکت. کرد
استخبارات پاکستان ار داشت، مقامات يتب را دراخيپاکستان در کشتن نج

يريغرب جلوگيکشور هايبه سويانيتا از خروج هاشم پکتندم گرفتيتصم
ل اسلم يد معاون کرنيل وحيد که کرنيگويضد طالبان ميشبکه جاسوس. ندنک

س و يهشدار داده بود که از تماس و رفت وآمد به سفارت سويانيبه هاشم پکت
ح داده يتوضيد به طور خود مانيل وحيکرن.کنديود دارگر خيا هر سفارت دي

ر ياز مسم که يگويت ميک برادر برايک پشتون و يمن به عنوان بود که
ن ملل يمأموريبرايات اظهارات وياز جزئي، اس ، آيآاط خارج نشو وياحت

گفته بود که  در يانياما هاشم پکت. س آگاه شده استيمتحد و سفارت سو
چ کس آگاه نخواهد ياست و هيوتريت ها کامپيه فعالينابع ملل متحد کلدفاتر م

.ان کرده اميل را بيآنان چه مسايشد که من برا
به ضرب اروپا پرواز کند ، يبه سوي، دو روز قبل از آن که وچند روز بعد

ظاهراَ،مهاجمان. ديبه هالکت رسات آباد پشاور يدر حافراد ناشناس ءگلوله
ق ابتدا به يالشريب. موران استخبارات پاکستان بودندأما در واقع مناشناس ا

انه، خودش را يميايآسيکستان و کشور هافرار کردو سپس از راه تاجيکراچ
.غرب رسانداريبه د

ت طالبان يکرد اقوام و بزرگان پشتون نسبت به نيب، رويپس از قتل نج
در يدر محافل قومياديزيهاب سواليقتل نجءدگرگون گشت ودر باره
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مستمر با رهبران يهابا توجه به تماسيانيپکت. شديمرز مطرح ميدوسو
يميب چه تصمين که در مورد دکتر نجيمرز در باره ايآن سويو قومياسيس
استمدار يک سيب يدکتر نج. ار داشتيدر اختياديد گرفته شود، اطالعات زيبا

و ياست خدمات اطالعات دولتيرءمعروف ضد پاکستان بود که چه در دوره
مرز يخود، با حلقات و رهبران آن سوياست جمهوريريهاهمچنان درسال

اما نگران ( ل از نفوذ قابل توجه يقبايان گروه هايق داشت و درميارتباط عم
نان يتعهدات و اطميب، تمامياعدام نج. برخوردار بود) پاکستان يکننده برا

ن برداشت را يايرهبران را نقش برآب کرد و حتن يايداده شده از سويها
دهء قتل دکتر يچيهء پيواقع درعملن افراد دريکرد که خود ايت ميوسته تقويپ

راز يبدون شک افشا. ا نا آگاهانه شرکت داشته انديب، به طور آگاهانه و ينج
نان يجاد اطمين گروه ها و رهبران را که دراياز ايشماريانيله پکتيها به وس

.داديقرارميت دشواريدکتر، باعث قتل او شده بودند، در موقعيبراييکذا
موفق شده بودند يطوالنء ک پروسهيدکتر، در يحزبيو رقباي،اس ،آيآ

ب و يهر گونه برنامه تالش نجيان طالبان به کابل، اجرايدن جنگجويکه تارس
اکنون که برنامهء قتل . دفتر ملل متحد را نقش بر آب کنندفرار از ياقاربش برا

ن يش ازيبيانيتنبود که پکيازيشده بود، نيعمليار اندکيبسءنهيب با هزينج
در يانيپکت. چ وجه ساده لوحانه نبوديبه هيم مقامات استخباراتيب.زنده بماند

ن يبيار رسانه هايخود را دراختيذهنتوانست مکنوناتيمياروپا به آسان
و دشمنان ي، اس ،آيعوامل آيآن رد پايکن بود از روقرار دهد که مميالملل
يشده و راز ها از پرده برون مييشناسايقتل وءدر پروژهبينجيحزب

.افتادند
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:شناسنامه

) يديخورش۱۳۲۶(يالديم۱۹۴۷ب اهللا فرزند اخترمحمد درسال يدکتر نج
لن يميدرروستاييغلجايله احمدزيدرخانواده وابسته به قب۱۹۴۷درآگست 

۱۹۶۰يهاپدرش درسال.ده به جهان گشوديا ديپکتيت جنوب شرقيوال
۱۳۴۰–۱۹۶۴ب اهللا در سال ينج.افغانستان درپشاور بوديقنسول تجارت

( ۱۹۷۵افت کرد و درسال يفراغت درءنامهيه گواهيبيسه حبياز ليديخورش
.طب دانشگاه کابل فارغ شدءاز دانشکده) ۱۳۵۴
ک يت حزب دموکراتيبه عضو) يديخورش۱۳۴۴( يالديم۱۹۶۵رسال د

يت هايشرفت در فعاليپياز رده هايرفته شد وبه زوديخلق افغانستان پذ
.باال رفتيحزب

گفت و به زبان يو پشتو با فصاحت سخن ميدريهابه زبانيو
که بود يب از جمله معدود کسانينج. کرديصحبت ميز به آسانينيسيانگل
را خوانده بود و با استفاده از جسارت واطالعات يستيه آثار مارکسيبا کليتقر
ت است که يروا. پرداخت يمي، در محضر هواداران حزب به سخنرانيکتاب

فتهء ببرک کارمل يچون ش. د را از حفظ داشتياز قرآن مجيات چنديآ" يو
در دورهء . شدير مبود، گاه گاه درنقش محافظ کارمل ظاه" پرچم"رهبر شاخهء 

خود به زدوخورد ياسيسيبود که با رقبايب از جمله کساني، نجييدانشجو
گردهم يبه دور ويک گروه مخصوص فعاالن پرچميپرداخت ويميکيفز

يرومندش ، نوعياز برکت جثهء بزرگ و ن" يجوانيهادرسال. آمده بودند
ات يبا خصوصيهافت که گاه گاييخشونت در وجود او رشد و تکامل م

ج به عادت يکرد و به تدريدر روح سرکش او تظاهرمياريو عيجوانمرد
ن طراز داشت و ياز همينانيل ، هم نشين داليبنا بر هم. شدياو مبدل ميثانو

."شديافت ميش ، کارد، چاقو، و پنجه بکس يب هايدر ج
.دان گشتزنءسلطنت دو بار روانهءدورهدرياسيسيت هايفعاليدرط

د خان را محمد داوي، جمهوريديخورش۱۳۵۷ر هفتم ثوينظاميکودتايوقت
۱۹۷۶درسال . س محصالن دانشگاه کابل بوديب اهللا رئيسرنگون کرد، نج

شهر کابل وابسته به يته حزبيکميث منشيبه ح) يديخورش۱۳۵۵( 
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تيبه عضو۱۳۵۶-۱۹۷۷اما درسال . کرديفه ميوظيفايا" پرچم"شاخهء 
.ک خلق درآمديحزب دموکراتيته مرکزيکم

ر يث سفيبه ح) يديخورش۱۳۵۷ماه حوت ( يالديم۱۹۷۸ل يدر اپر
.افغانستان به تهران اعزام شد

است ير) يديخورش۱۳۶۴اواخر ( ۱۹۸۵تا سال ) ۱۳۵۹(۱۹۸۰ازسال 
.عهده داشتررا ب" خاد"يخدمات اطالعات دولت

ته يهم کمه نوم هجديپل) يديرشخو۱۳۵۶(۱۹۸۶سال يدرچهارم ماه م
يته مرکزيکميعموميث منشي، او را به ح)۱۹۸۶يچهارم ماه م( يمرکز

نوامبر همان سال ( چند ماه بعد .ک خلق افغانستان انتخاب کرديحزب دموکرات
.ديس جمهورافغانستان اعالم گرديث رئيبه ح) 

يديشخور۱۳۷۱ن دربهار سال يمجاهديهايروهايک شدن نيبا نزد
. ب درآستانه سقوط قرارگرفتيم نجيکابل، رژيعقب دروازه ها

تخت تحت محاصره با يدرپايواجتماعين احوال وضع اقتصاديمقارن ا
تخت درحال گسترش يشد وسلسله فرار از پايتر ميگذشت هر روز بحران

داشتند، يرزنده گيط بخور ونميصدها هزار باشندهء کابل که درشرايبرا.بود
خارج يجنگ ازنواحيهاتخت درسالياکثرساکنان پا. وجود نداشتيفرارراه

داد يچهرهء ترسناک خود را نشان ميتورم پول. شهر به کابل پناه آورده بودند
خانواده ها به نعمت ازياريبسيتر نفت برايک لقمه نان و چند ليو داشتن 

متحد به نوبهء خود ملل ينده سرمنشيوان نماين سينيب. ل شده بوديتبديبزرگ
در باره انتقال ييومنطقه يک توافق مليجاد مقدمات يتالش داشت تا با ا

ه گروه يکلديئطرف مورد تايبيک شورايب اهللا به يز قدرت از نجيمسالمت آم
را به طور کامل رفت نظم واداره کشوريکه ميشامل درجنگ، از بحرانيها

يمايب درتماس بود و هواپيبا نجوستهيپيو. کنديريکند، جلوگيمتالش
اسالم آباد و کابل دررفت و آمدو،يان پشاور، تهران ، ژنيهماره ميمخصوص و

ب يزمام امور کشور را از نج،يپانزده نفريک شوراين بود که ياقرار بر. بود
يبين طرح را رد کرده و قبل از همه، براستعفايرهبران مخالف ا.رديل بگيتحو

قدرت را يجاد خاليله اب مسأياما دکتر نج.د داشتنديب تاکيد وشرط نجيق
مجبور به استعفا يرچند به زوده. داديکرد واز عواقب آن هشدار ميمطرح م
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.گر زمان از دست رفته بوديبرنامه ملل متحد دياجراي، اما براشد
يدرپ) يديخورش۱۳۷۱ست وهفت حمل يشب ب( ۱۹۹۲ل يشب پانزده اپر

رشد به دفتر سازمان ملل متحد درکابل يفرار از کشور، ناگزياتالش ناکام بر
يديخورش۱۳۷۵زان يشب پنج م۱۹۹۶ب درسال يسرانجام نج. ببردپناه

ک گروه ييروز درپناه گاه ملل متحد درکابل، از سو۱۹۱۶پس از گذراندن 
گاهيکشته شد و از جايک طالبان، به طور فاجعه باريناشناختهء وابسته به تحر

.ديز گرديحلق آو) ياست جمهوريعقب کاخ ر( انا يچهارراه آرءهيک حاشيتراف


