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ن یمشکلتر از یکید ید افغانستان شایفق جمھور رییس ب هللاینج داکترکارنامھ  ت ویبر شخص یمرور

 ازین یبھ قھرمان ریناگذ ح گردد ویونھ توضمانگرُ  یت ویشخص اگر رد ویباشد کھ انجام بگ یکار

زم بھ آن یالیر نظر از اگر و ندارد وجود یعام پسند و یاکنون قھرمان واقع تا ما ۀجامع م کھ دریدار

 یناپختھ  از و ین قھرمان ملیخائ کھ از یکشور در، گردد الزمات وارد د اتھامات ویپرداختھ شود شا

 مشت اوباش و از دموکرات و تکنوکرات و جنگساالر و تفنگدار از و دنسازیاستدان میس و استمداریس

 یچند شوند ویم تھایمل خواھان اعاده حقوق اقوام و کنند ویم میصلخواه ترس و یمل ۀچھربدماش 

 یم منطقویتقس و یران ثروت بھ چنگال بخشیاج ن تشنگان قدرت ویگذرد چون کنفرانس بن اینم

  . زنندیم یانیپا مھر تھایحقوق تلف شده مل و یک مشت پول بھ خواست ملیبدل  در پردازند ویم

علت  نوشتھ نشده است و گفتھ و ب هللاینجت یصخمورد ش در یبخور بھ درد یزیچ زین سالھا نیا یط

بند  و زد کورکورانھ و یکدام وابستگ ھر رد ویگیمء منشا ما یقت نگاریحقعدم  و یکم کار از زیآن ن

توطئھ زده بھ  سھ ویھزاران دس بادست ما نبود بدون مقدمھ  م آنچھ کھ مورد پسندیمارگونھ داریب یھا

 در شرایخو یوجدان انسان م ویسازیکاه کوه م از م ویشویاقت متوصل میب لیبھ تخر ت ویشخص ترور

 یباعث شده تا کوھ یاتھام ستان و یرین انتقام گیا. میگذاریالم میبھ ل یخرد یب و یگمراھ یچارسو

  . بماند یباق محبوسخاطرات  قلبھا و ق ناگفتھ دریحقا ره ازیجز ده ویسرپوش یرازھا از



 یحرفھا یم بسویروینموده م مرور ت رایاختالل شخص و یت انسانیشخص از یسطرھا - آغاز در

 . ب هللاینج عملکرد مرحوم داکتر ت ویشخصرامون یپ

  :ده دارندیت انسان عقیمورد شخص در یدانشمندان عرصھ اجتماع

فرد را از افراد دیگر  احساسی و رفتاری کھ ھر، شخصیت تشکیل شده از الگوھای ویژه فکری

  . سازد متمایز می

اختالل شخصیت خودشیفتگی یک نوع اختالل فراگیر است کھ مشخصھ آن خود  - تیاختالل شخصاما 

این اختالل . خود را مھم پنداری است، آمیز  و حس مبالغھ، کمبود احساس ھمدلی با دیگران، محوری

ھای مختلف   گردد کھ بر روی بسیاری از جنبھ  باعث بھ وجود آمدن یک الگوی پایدار رفتاری می

  . گذارد  گی و کاری تأثیر منفی میه خانواد، گی مانند روابط اجتماعیه زند

کنند تا   عوارض خودشیفتگی عبارتی است کھ برای توصیف کسانی کھ بیشتر بھ خودشان توجھ می

ھایی کھ دچار  ھستند و آن تشخیص بین کسانی کھ دارای شخصیت خودشیفتھ. رود  دیگران بھ کار می

ً . باشند اھمیت دارد  اختالل شخصیت خودشیفتگی می کسانی کھ شخصیت خودشیفتھ دارند غالبا

ا ھمانند کسانی کھ بھ اختالل شخصیت   محور بھ نظر می مطمئن و خود، متکبر، خودپسند آیند امّ

  . ستندھھای خود  ت بھ توانائیدارای تصورات مبالغھ آمیز و بلند پروازانھ نسب، چارند خودشیفتگی د

ً دارای شرایط زیر ھستند، افرادی کھ بھ اختالل شخصیت خود شیفتگی دچارند   : نوعا

  . ھا و دستاوردھای خود آمیزی نسبت بھ توانائی  حس مبالغھ

  . تأیید و تحسین دیگران، نیاز مداوم بھ توجھ

  . تخیالت ماندگار درباره کسب موفقیت و قدرت

  . بھ خدمت گرفتن دیگران برای کسب موفقیت شخصیکشی و   بھره

  . خود را مستحقق برخورد ویژه دانستن

  . کمبود احساس ھمدلی نسبت بھ دیگران

  . حساسیت زیاد نسبت بھ انتقاد شدن و در نظر گرفتن انتقاد بھ عنوان حملھ شخصی

 چھ و یشخص لحاظ کرکتر چھ ازب هللا ینج افغانستان داکتر یاسیس یتھایشخص ن زمامداران ویب در

 یرفقا برکت حزب و ض ویف از یو. بود برخوردار یخاص یھا یژه گیو از یوه دولتداریش در

حزب  بر را جفان یشتریب ید ولیرس یدولت و یبھ قدرت حزب ل ویتبد "یاسیت سیشخص"اش بھ  یحزب

را روانھ  ھا یحزب نیتر تقوا با ن ویصادقتر، نیمن ترؤم، نیری تب اصولینج. داشت ش روایرفقا و

انجام  )ببرک کارمل(استادش  و حق رھبر در را یدنینابخش یجفاھا زندانھا نمود و بازداشتگاه ھا و

عناصر خائن و منحرف در ھستۀ رھبری حزب کمونیست و  ناجوانمردانھ با ۀسیک دسی در یو داد

 پُست از ارمل راک ببرک ابتدا ،س گرباچفأر در جماھیر شوروی سوسیالیستی وقت دولت اتحاد



ھمرزمان  اران وین یکترینزد ناخواستھ فرستاد و تبعیدسرانجام بھ  سبکدوش و یدولت بعداً  و یحزب

  . نمود یرا زندان یو

 از ١٣۵٨ یجد ۶بخصوص تحول  و یدیخورش ١٣۵٧سال  ھفت ثور یام نظامیق قبل از ب هللاینج

داشت  یمان انقالبیا و بود کھ مبارزه دوامدار ک خلق افغانستانیحزب دموکراتھبران ر انگشت شمار

 کرد کھ حزب ویھ میشھ بھ رفقا توصیھم گذاشت ویاندازه بھ ببرک کارمل حرمت م ش ازیب او و

  . تن اند کارمل روح و

 در، بود ھمکار و وفادار یاسیبزرگ س ۀبلکھ بھ ھمھ خانواد، موصوف نھ تنھا بھ کارمل احترام داشت

د سردار یجمھور دری، دوران ستم شاھ چھ در ط ناگواریشرا کابل در تھ شھریکم یرھبر ُ  در و داو

مورد اعتماد  و انجام داد را یادیز یھا یوفادار و یمردیپا، نیط هللا امیحف یبستن خلق زمان کشتن و

 یت رھبرئیبود کھ ھ یمتانت مرحوم و یسپرده گ ن سریھم کارمل بود و ببرکشخص  و یرھبر

خدمات  یعموم رییسبھ صفت  ک افغانستان اورایدموکرات یس شده جمھوریستأدولت تازه  حزب و
بھ  وطن را یخارج و یمبارزه با دشمنان داخل یریفھ خطیوظ ن نمودند وییتع )خاد( یاطالعات دولت

  . سپردند یو

  . نمودندیم یجانفشان و یزیدولت عرقر یھ ھایم پایتحک بخاطر روز شب و ین حزبیبا فعال ب هللاینج

 در نرفتم و یخدمات اطالعات دولتبھ  یلیتحص یتھاینسبت مصروف( ن بودم ویفعال اول در زین من

. نمودمیگفتگو م د ویبازد د وید یمرحوم با سھ بار دو روز اتفاقاً ) دمیمشغول گرد یاجتماع امور

 یدمکشان خلقآچنگ  و مردم وطن از ب چھ معجزه شد کھ مایق نجیرف، سوال کردم یو از یروز

  م؟ یافتیدستھ اش نجات  و دار و نیام

کارمل ، مید فراموش کنیرا ھمھ ما نبا زیکارمل عز یوطنپرست و یتوانمند: ت خاص گفتیجد با بینج

ھن یم سعادت مردم و و یخوش ق کارمل بخاطریرف غ نجات داد ویدم ت مارا از مردم و بود کھ وطن و

د ما ھمھ بھ یپس با، است یسترگ یانقالب و یمرد بزرگ او. پوشدیش چشم میخو یرامآ و یخوشبخت از

جان  از حراست و حفاظتام را وقف  یام زنده گین اید کھ من خوبتریدانیشما م. میینما افتخار وجود او

دانم یتازه م، مینما ین راه قربانیدر عمرم را گرید کباری اگر ستم ویمان ھم نیپش اتفاقاً  نموده ام و یو

  . بھ تمام معنا ھستم یانقالبک یکھ من 

  ست؟ ین یم کاسھ یکاسھ ن ریز بینجق یرف، گفتم یخودمان و یشوخ یرو من از

 م فقط ویآرزو ھستم و بینجمن  ،گفت، دادیبا مشت گره کرده اش کھ بھ ھوا تکان م بعد د ویاول خند

 من اعتماد دارد وبھ  ق کارمل چقدریکھ رف یدانیم. ق کارمل استیرف طول عمر و یفقط صحتمند

  . ده استیبھ من محول گرد یبس بزرگ ۀفیاست کھ وظ ین اعتماد ویھم



ن زمان یھم کرد ویبھ لبانش گل م گرفت ویقلبش صادقانھ سرچشمھ م از بینج روزآنسخنان  واقعاً 

 یظیغل یھا یشوخ ازیامت ده بود ویشن تصادفاً  رایو یحرفھا یقسمتھا داخل شد و حسن ازیامتق یرف

مورد  بینج: ان گفتندیپا در نجا بازگو شود ویست این ازیگفت ن یبھ و یحرفھا ب داشت ویبا نج

 کجا ورزش ویھم  با بزرگ و ششدرک شان دریا با یخورد من کھ از ماست وای اعتماد ھمھ 

  . بھ حزب انجام داده است یادیخدمات ز یرم کھ ویپذیش را میصد حرفھا م صد دریمبارزه کرده ا

ن یدوم در. نمودید میکارمل تاک صداقتش بھ حزب و ھمچنان از دم ویرا دیو گرید بعدھا چند بار

ثنا خطاب بھ  دعا و از بعد گرفتھ و ون قراریعقب ترب یم کھ ویحزب شاھد بود یکنفرانس سراسر

  : کارمل گفت

  گان ندادیدش را فلک رایسف یمو
  . ده استیخر یبھ نقد جوان ن رشتھ رایا

ِ نسبت  یکنفرانس سراسر بعد ازکسال ی  ،یخدمات اطالعات دولت م درا یشخص دوستِ  زندانی بودن

توانستم  ست روزیب از فورمھ مخصوص بعد خودم در یمعرف وقت گرفتن و فراوان و مشکالتِ  از بعد

  . میاست مربوطھ اش مالقات نمایر قصر شش شام در یساعتھا یسرد زمستان کروزی عصر

 یارتباط یب یسوالھا مجدداً  ک ساعت جفسری بعد از ماندم و ظرتش منتیسکرتر کساعت دری حدوداً 

  . دیداشتھ باش نظر در دوارم کھ وقت رایام د ویقھ وقت دارید نمود کھ صرف ده دقیم تاکیبرا نموده و

 ین زودیگذارد کھ بھ ایکھ رفتم خودش نم کباری بخوان و یخوانیکھ م ای افسانھ ھر ،خود گفتم من با

بھ اساس فرموده  خوب مبارزه ام بود و ط بد ویق شرایرف و یچون دوست شخص رون شوم ویھا ب

  . بش بدھدیموقف فر ا مقام وی د وینما ریینان نبود کھ تغآ ب ازیق نجیرف -حسن  ازیاد امتیزنده  یھا

  . شدم یمرحوم فراوان وارد دفتر یھا یخوش لبخند و من با د ویسرانجام وقت فرارس

 کشور یدیموسسات تول مت کھ دریگران ق یچرھایفرن موبل و و نت دفتریز ب ویقدم نخست ز در

 چشمانم را دفتر یدرون یھ ھایش اثاثیجال پرده و ن ویقال یھا ینیرنگ وزارت و زیم با شد ویساختھ م

 ین موقع صدایھم در. چھ است یمصروف کجا نشستھ و دانستم کھ داکترینم یچند لحظھ  ره کرد ویخ

من متوجھ . یخوشم کھ زنده ھست ،یدار چھ حال: گفتیرون نمود کھ میالتم بیتخ مرا از یآمرانھ 

 و با سر اندام تنومند و با، ده بودمیکھ من د یچند سال قبل بِ یاما نھ آن نج ب است ویصدا شدم کھ نج

من بدون مقدمھ . . .  مرتب و آراستھ و ظاھر با ا ویکلون و متنوع عطر یھا یبا بو وضع مرتب و

اما  ک بود فغان بکشم ویکھ نزد داد داخل دستانش چنان فشار در دستم را. بیق نجیسالم رف –گفتم 

  . ش کردیلطف خدا زود رھا

  ست؟ یمشکلت چ -شتاب گفت  بدون مقدمھ و تعارف با یو



 اظھار یو. شومیاش توجھ شود ممنون م ییرھا در زندان است اگر قم دریصاحب رف گفتم داکتر

  . را انجام بدھم یحق ندارم کمک اخالقاً من  مجرم است و یبھ من معلومات داده اند وقبال  ، داشت

 یرفاقت ھا ت ویمیصم ب کھ با ھمھ صفا وینج داکتر خت ویفرقم فرور بری سنگ سخت یگ هکباریبھ 

ب یق نجیرفھم گفتم  باز تعجب کردم و نمودیکرخت با من برخورد م و ن سردیچن یشخص و یاسیس

ُطفاً    . ام است یق شخصیرف را دوست ویز. توجھ شود یو ییرھا در ل

 یفیاوپرات دفتر ن اکنون دریھم مصروف ھستم و یلید کھ من خینموده گفت برو دراز ب دستش راینج

  . دینشو یکس ای لھیوس نده واسطھ ویآ جلسھ دارم و

کردم  نثار یبھ و یرون شدن حرفھایان بیجر در را ترک و آمدنم دفتر مان ازیپش و یخجالت زده گ با

  . برود ش کرد کھ بگذاریصدا یاما کس مد وآداشت بھ دنبالم  یکھ لباس شخص یشخص و

 گرفت و قرار کشور یرھبر و یمقام حزب و در کرد رب  سنگش  یمرحوم شامد سالھا گذشت وین پیاز

را بنام  ریحق یمن خواند ویخروس مکبکش  و ریت دایموفق را با "یمل ۀمصالح یمش" و "لنوم ھجدهیپ"

 از بعد بھ زندان بودم و یمدت بھ زندان فرستادند و "١٨ لنومیضد پ" و "یمصالحھ مل یضد مش"

 یشخص یبیغر و کار در اوقاتم را اکثر رفتم ویان میپا سرگردان باال و و کاریب زیرون شدن نیب

ی، ابیبھ ادارات غرض کار ھمراجع بار ھر با وم یھ نمایخانواده ام تھ یبرا ینان یگذراندم تا لقمھ یم

 یده افغانان موتر در ١٣۶٩سال  یبھار یروزھا از یکی. فرستادیاه مین بھ دنبال نخود سیمسوول

م دَ دھقان کھ بھ گفتھ خودش صاحب  یھا یحزب از یکیمتوجھ شدم کھ  م توقف ویش پایپ یب روسیج

 حرمت فراوان مرا در با عزت و اده ویموترش پ از، شده بود ینظام و یجزوتام قوم دستگاه و و

وطن ھستم  مصروف دفاع از زیگرد در فعال   دارم و یغند قوم من جنرال ھستم و، ده گفتیغوش کشآ

، کردمیم یزنده گ ییخانھ کرا کارتھ پروان در فراوان آدرس منزلم کھ در یپالھا رس وپ   از بعد و

ن یاز یھفتھ  ک دوی. ست متاسفمیات خوب ن ینکھ زنده گیا از م ویآ یشت میفرمود کھ من پ گرفت و

ک راس ی روغن و یقوط ک دوی و، برنج آرد و یبوج ک دوی مالقات گذشتھ بود کھ قوماندان غند با

 یانجام داده بودم سپاسگزار سریع شیبرا قبال  کھ من  قانونیی یکمکھا از مد وآخانھ ام بھ گوسفند 

ق یال ریق بشیروم با رفین اکنون میھمگفت  رد ویگیداد کھ احوالم را مبازھم قول  نمود و یفراوان یھا

را  ریبش زیھرچھ کھ گفتم کھ من ن. مینمایصاحب است درمورد شما صحبت م داکتر کھ سکرتر

 گفت کھ آنوقتھا گذشتھ است و قبول نکرد و، میک مکتب بوده ای در و یباھم زنده گ یمدت شناسم ویم

  . دھمیکھ بخواھم انجام مھرچھ ، من ھستم فعال  

 و یدم کھ روید ق کھ مھمان ھستم ویمان الیق سلیروم منزل رفیکرد کھ م یحافظ عجلھ خدا با

مالک  و نجا باال رفتھ بودیا ق بود کھ تایزور دو ال گفت ویراست ھم م دھد ویرسوخش را نشانم م

  . بود یزیھرچ



 گرید زین یکھ گفتم و یسخنان تند با گرفت وق صورت یال  ریبش با زیمالقات ن یو ای لھیخالصھ وس

  . ستمیکھ من مطلوب ن ندش گفتھ بودیق برایمان الیسل و ریرا بشینگرفت ز سراغم را

است کھ زود زود  ریپذیر یام نوشتھ بودم کھ انسان موجود تغ یخاطرات زنده گ و اشتھادادی در بارھا

کھ عشرت و  یلحظھ  نده را ازیآ فراموش ورا  گذشتھ ھا د وینمایم رییتغ کند ویچھره عوض م

ا غافل یب دنینش و فراز از چرخ گردون و یباز از رد ویگیده بھ محاسبھ میبش گردینص یکامران

  . شودیم

  مسند قدرت  ب درینج
سُست  نیمشاورزمامداران مرتجع و  یرنگھاین ب رنگ ویده من فریبھ عق ب هللاینج داکترمرحوم 

عملکردش بھ  و یزنده گ در رییھشتاد درجھ تغ صد و را خورده بود و تبار شوروی یروس عنصر

 چھ قدرت ویدر از را زیھمھ چ نبود و "سرسپرده" و "وفا با"آن آدم  گرید یو د ویرسیمشاھده م

ُر ش یحق رفقا چگونھ جفا دریھ تش ازیدوران حاکم گرم بود کھ در ن بازاریا چنان محو. دیدیم یسک

 یفراوان یجفا بازداشتگاه نموده و روانھ زندان و مانانش رایھم پ ن ھمرزمان ویکترینزد غ نکرد ویدر

  . داشت را روا

 چھره عوض کرده بود و یخدمات اطالعات دولت یاست عمومیر یزمان تصد در ب هللاینج دکتور

ل شود یتبد یت جداگانھ یبھ شخص "یمصالحھ مل یمش"نام  ریخواست زیم یو داده بود و تفکر رییتغ

 "انیجھاد"آمدن  م ویرژ رییتغ از بعد. ردیبگ حرمت قرار مورد احترام و "یقاعد مل"بھ مثابھ  و

. ھند پناه گرفتم کشور در ارغربت شده وید یراھ گریھموطن د مانند صدھا ھزار زیمن ن، سربکف

حزب  یدفترمحل در یروز ھند داشتم و یمترق یسازمانھا با یکینزد یزمان مھاجرت روابط در

 ب هللاینجسرنوشت مرحوم  و ک خلق افغانستانیحزب دموکرات سر سخن بر ست ھند بودم ویالیسوس

با  یحزب یرفقا حزب و اگر«: ست ھند گفتندیالیباد حزب سوسآدریح یمحل دفتر رییس ان آمد ویبھ م

 یرھبر یرفقا یکھ باقیھمانطور بود وینم یملل متحد زندان دفتر در امروز او و ندبودیم ب هللاینج

  ».گی میکرد ، او نیز زندهدارند یسالم زنده گ صحت و

ن یبھ ا ھرگز داشت ویخود م با صفوف را ب هللاینجمرحوم  اگر ن حرف ساده نبود ویا ا  واقع

ض یکھ عروج نموده است بھ ف ینجایدانست کھ تا اید میبا بینج. شدیگرفتار نم، شد کھ دچار یسرنوشت

  . یو یاسیدانش س و یفھم انقالب و یشخص نھ ابتکار است وش بوده یرفقا برکت حزب و و

 گروپ و ت ویش شخصیک یپ در یخدمات اطالعات دولت یاست عمومیر زمان اقتدارش در در بینج

 ش رفت وین راه پیمربوط اش وجود داشت در ۀادار کھ در ھمھ امکاناتِ  از لوچ نمود و یون پایفرکس

  . دیچش زین ش رایبھ رفقا یحرمت یب ۀجینت د ویقدرت لم یکرس سرانجام بر بھره جست و



ن یھم آموختھ بود و قیمان الیسل را از ییرو دو ک سکھ وی د ویکالم هللا مج ند ازچات یآ ب هللاینج

دھشت  ره وحشت ویجز در اورا ش برداشت ویپاھا ریز نھ را ازیز بھ بام باال و را بینجق بود کھ یال

  . نمانده است یباق وفادار یچ کسیفرجام بھ ھ در نموده و اریھا بس ین شھکاریق ازیال. تنھا رھا کرد

  :جاد نمودیب این ترکیبھ ا یخصوص و یخاص شخص یاش گروپ یفھ داریدوران وظ در بینج

  )تفتک(  دیبھ فر ا مشھوری د مزدک ویفر

بھ  کرکتر اخالق و نظر را ازید زیت حزب ارتقا نمایبھ معاون یکباره گینبود کھ  یکس د مزدکیفر= 

 ھا و یناپختھ گ یلیعملکردش خ برخورد و در. را تصاحب کند ین مقامیده بود کھ چنین حدود نرسآ

  . گفتندیم د تفتکیفرباعث شده بود کھ جوانان اورا  ن امریھم. شدیده میحرکات بچھ گانھ د

نمودند یخطاب م )لډر( یارویحلقھ دوستانش اورا  کھ در یت دولتیمعاون اول وزارت امن ارمحمدی= 

 و تفتکبخصوص  و شانشیھمصنف از یشھ تعدادیاب انتخاب شده بود کھ ھمیلم دریف ن نامھا ازیا و

  . سرشانھ لدر یگفتند کھ تفتک برایا می و. کردندیت میاورا اذ لډر

 ژستش معروف نزد ھمھ با آن اخالق و یندارد و یبھ معرف ازیکھ ن یشناآچھره  قیمان الیسل= 

  . است مشھور

 گروپ داکتر در اش باعث شد تا یخوشخدمت ن تملق ویھم متملق بود و انسان تنبل و قیرالیبش =

  . . .  داشت ن خودرایمع یپرابلم ھا زیزمان مکتب ن در یو. دینما باز یپا یش جایبرا ب هللاینج

گونھ  ھر با و طیشرا ھر موصوف در. نجیب هللای چمتو شھ آماده ویھم" دستیار" یاسحق توخ= 

 یدزد ھر با د ویکشیعملکرد خجالت نم چگونھ عمل ویھ از توانست سازش نموده ویانسانھا م

 با اورا شتریکھ بی زیاما چ ش برود وینجا پیا نبود کھ تا یشخص یو. ردیتوانست دھن جوال بگیم

  . اش بود یزبان و یل قومیبھ مسا یه وزاندا ش ازیک ساخت تعصب بینزد بینج

  . ن باره سخن خواھم گفتینده دریآ در شود ویم یشتر خودداریب ۀتبصر از ا  افراد عجالت یمورد باق در

ً بعد وزارت دفاع و یاسیس رییس منگل یمانوک=    .ننگرھار یوال و ینظام یشورا رییسا

   یت نظامیامن یعموم رییس و یت دولتیمعاون وزارت امن عمرمعلم= 

   یت دولتیوزارت امن یاسیس رییس کاریم پیمق= 

   یت دولتیاداره سوم امن رییس بھادر ریش= 

  . نمود یخود کش ب هللاینج فرار و یعقوبیمرگ  از کھ بعد یت دولتیپنج امن رییس یباق= 

 یفیاوپرات یقوماندان عموم و یکیلوژست امور در یت دولتیمعاون وزارت امن آصف فروزان= 

  . زابل و یوردک غزن

   یاست جمھوریر در جمھور رییسگروپ  از یرید وزیرش= 

  داخلھ  ریوز) یخلق( نیمحمد پکت راز= 



  دفاع  ریوز) یخلق( اسلم وطنجارمرحوم = 

  . دیگردیمحسوب م یمتحد و یزبان و یل منطقویمسا یرو نیپکت و وطنجار

  . داشت بینج نامشروع با ھا روابط مشروع و یلیخ ت پروان ویوال یوال ت ویامن رییس طارق= 

  ت بغالن یوال یت دولتیامن رییس ناصر= 

  بلخ  یت دولتیامن رییس تاج محمد= 

   یت ملیامن یاست عمومیمعاون ر فعال   مسلح و یرنوال قوا ا ین فخریحس= 

  ) بینج با یروابط زبان(ران یوز یمعاون شورا اً بعد دفاع و ریمحمد وز نظر= 

  معاون حزب وطن یانین کاوینجم الد= 

  ل پارلمان یوک ال  فع رنجبر ریکب= 

   یساختمان ریوز محمد نظر= 

  )یرندو ات یامن رییس(داخلھ  ت وزارت اموریامن رییس نورانشاه سنگر= 

   یت دولتیپرسونل وزارت امن و کادر زمان معاون= 

   یت دولتیاداره اول امن رییس ریضم داکتر= 

  ھلمند  یقوم یقوماندان لوا قھرمان جبار= 

  ف یمزارشر یقوماندان لوا خدا یرسول ب= 

  . شمال یفیقوماندان گروپ اوپرات ک جمعھ ا= 

رش یمس از حزب را ند ویسھ چیدس ھا توطئھ و یلیخ ین گروپ کوچکش برایا با ب هللاینج دکتور

 دفتر یخود راھ م دشمنان وطن نمود ویناجوان مردانھ اش تسل فراربا  سرانجام نظام را منحرف و

  . دیمتحد گرد ملل

 یکھ ویزمان. صورت گرفتھ است بینج یا توطئھ برایم کھ گویشنویم م ویخوانینجا مآ نجا ویا در

اره یط، ک ھفتھ تمامی و مسلح نمود یھاپم باند گرویره خون وحشت دست بستھ تسلیجز در صفوف را

 حزب و یاعضاا یآداد یانتقال م یدھلبھ  بینج خانواده با لوکس را یھ ھایاثاث کشور انا دربست ازیرآ

  . نداشتند کھ داشتند یگاھآھ ین قضیکابل شدند از ییدان ھوایم در یو سربازان کھ مانع فرار

ا ی و یگ هدوشادوش ھم زند داخل وطن و کجا دریمانده بود کھ ھمھ  یک راه باقیصفوف تنھا  یبرا

ناجوانمردانھ و بزدالنھ نجیب در مقابل فرار ن صفوف بود کھ یا و ینھ کودتا سھ بود وینھ دس. رندیبم

  . ایستاد و عکس العمل نشان داد

افغانستان  ،صاحب داکتر: گفتند نجیب کابل بھ داکتر ییدان ھوایک مینزد در دار  پھرهآنشب سربازان 

 اگر ،چوجھ امکان نداردیبھ ھ. و مارا تنھا رھا کنید دیکن د فراریخواھیاکنون م د ویداغ ساخت تنور را



 د ویرا شما خورد یرھبر مقام وی، کرس ازیامت. میمشترک کشتھ شو کجا وید یم بایریاست بم قرار

  . م؟یما بدھ جوابش را

 یسرباز و آنزمان افسر در زند ویریاشک تمساح م یسوگ مرحوم در کھ امروزین مدافع گرانیا اگر

  . کردندیم کھ، کردندین نمیبودند چنینان مآ یجا مانده بودند در یباق یدان جواب دھیم در کھ تنھا

 از بعد بود و یدم وفادارآ ظاھراً  یدوران مبارزات مخف م دریگفت آغاز کھ در یھمانطور بینج

حلقۀ معین منحرف و مرتجع در رھبری حزب و دولت کمونیست  بند با و زد در ۶۴ و ۶٣ یسالھا

  . ده بودیل گردیتبد یسھ گریدس و نھ جویبھ انسان ک شوروی وقت

 ساختھ شد و یاحساسات مرد عقده مند و یو از K G Bبا  یو یفویوظ و یکار یشناختھا روابط و

  . نمودیحزب تالش م یکادرھا رھبران وی بدنام یپ روزھا در

ضد  بر یحزب یکادرھا جنراالن وی، رھبر از ین تعدادیب در یشاھد تحرکات ما زیسقوط ن قبل از اگر

ش دشمن یش برایھا یکجکار ھا و یبود کھ با بد ب هللاینج ن داکتریقت ایحق م دریبوده ا یم ویرژ

ت شده یاذ ن ویتوھ و ریتحق بینجلھ گروپ یاشکال وس از یشکلبھ حزب  عضو ھر ده بود ویخر

  . بودند

حلقۀ  سرخورده بودند و را ھمھ دلسرد ویماند زیمه نمود بھ جنازیت میھدا نراآ ب هللاینجکھ  یدولت

در رأس  رھبری حزب و دولت کمونیست شوروی وقتمعین منحرف و مرتجع در 

ف  سرگییویچ میخائیل ٍ رباچ ُ  کاشتند تا سقوط نظام را را ینیچنان تخم نفاق بدب ب هللاینجوجود  درگ

  . را مساعد گرداند احمد شاه مسعود نظار یشورا و یرباندن یبھ قدرت رس ای نھیزم فراھم و

ما ھمھ شاھد  و. دندیدیم م رایآگاھان خواب سقوط رژ اکثررفت  مسکوبھ  پاکستان از یربانکھ یزمان

  . نموده بودند برقرار تیجمع را با یروابط تنگاتنگ یشورو یم کھ ادارات استخباراتیھست

 یب دوام قدرتش را رام وآ کرد کھ افغانستان رایم فکر "یمصالحھ مل یمش"با اعالم  ب هللاینج داکتر

 یک ھاین تاکتیبا چن یاداره استخبارات شورو و گرباچفدانست کھ ینم دھد ویچرا ادامھ م چون و

گرش ید یرو ورق را خوانده بود و یک رویصرف  یو. سازندیفراھم م سقوط دولت را ینینھ چیزم

چاق  و درون حزب در ینظم یب و ریگ کش و اثر نکھ دریا تا محفوظ بود و و شرکاء گرباچفنزد 

  . گرفتند یماھ ساختن اختالفات آب گل کردند و

 ظاھر ان ویناھمگون ع یژستھا در گوناگون و چوکات درت حزب یحاکم از بعد ب هللاینج داکتر

حزب " متفکر مغز سن ویوریت" ینقش در یگاھ و "آگاه یاطالعات چ"ک یقالب  در یزمان. دیگرد
ات کالم هللا یآ آموختن چند جملھ از با یپوشش اسالم اوقات در یبعض، ک خلق افغانستانیدموکرات

جان بھ  فراخواندن صفوف رزمنده و با و" مبارز ھدفمند و یانقالب"ک یلباس  در زین یچند د ویمج

 بخاطر یجان سپار و یھدفمند م ازدَ  کابل شھر در مارش پرشور و ییمایراه پ با کف حزب و



صفوف  یمیمارش عظ سخنانش در ھنوز زد ویم ھمھ زحمتکشان و طبقھ کارگر یانسان یآرمانھا

ل یتشک و "یمصالحھ مل" سخن از رون زد ویب یداریسرما و یتکنوکراتن یآست از ن داشت کھ سریطن

معاملھ  وانینن سیبن ل باین تحلیخرآ در گفت و یاس آ یآران یاج گانھ پرستان ویب با "یاداره ائتالف"

  . مقدم شمرد قرار بر را فرار نمود و

  : میکنیوان دقت میبا س یو ۀمعامل از ینجا بھ قسمتیا
کھ در آن از سقوط کابل و  ٩٢کارمند عالیرتبھ ملل متحد در سال ، نیب کارویلیخاطرات ف از یقسمت

 . دیسخن می گوب هللا ینج خروج نا فرجام دکتر

ونی بوتسالی  َ در جلسھ صبحانھ مرا مطلع ساخت کھ میدان ھوایی بگرام شب ) وانین سنییمعاون ب(ع

ً بدون  بر اساس بیان کلنل الوان مدافعھ کابل یک . افتاده مسعودخورد بھ دست  زد وگذشتھ تقریبا

افتیده و اکنون  مجاھدینبیشتر از ھمھ بگرام کھ یک میدان ھوایی است اکنون بھ دست . استھزاء است

ونی بھ ما گفت کھ . آنان برای اولین بار قابلیت ھوایی پیدا کرده اند َ  ٣٠-١٢امشب بھ ساعت  نجیبع

و ھمچنان می . تیلفون کرده و جلسھ عاجل شورای بیطرف را تقاضا کرد) ساعت بعد از نیم شبنیم (

ً اورا بھ طیاره با خود نشانده و از . کشور بھ صورت مصؤن بھ خارج انتقال دھد خواھد کھ بینن عاجال

ً بیدفاع است  هھای پراگندکلنل ناوالن از صحبت . اما زنده گی در شھر آرام است، با آن کھ کابل واقعا

او گفت ما باید بھ صورت دقیق و حسابی بدانیم کھ وضع در کابل بھ . اعضای جلسھ را برحذر داشت

مرج در کابل نشر شده  او راپور اخیری را کھ در مطبوعات بین المللی بھ نام ھرج و. چھ منوال است

  .بینن باید امروز بعد از ظھر از اسالم آباد بھ کابل بیاید. انتقاد کرد

ور فعالیت در َ این صحبت ھا در باره مصیبت از پایتختی  ءھمھ. غیر واقعی معلوم می شود بَر من و د

، از خط دفاعی کھ وجود واقعی ندارد، از میدان ھوایی کھ تصرف شده. است کھ در حال سقوط است

در جاده ھا از سگھای دیوانھ کھ شبھا ، از سر بازانی کھ از یک گروپ بھ گروپ دیگر الحاق می کنند

ل ِ ً محفوظ و . می گردند و دنیای کوچکی کھ از یک روز تا روز دیگر در آن گشت و گذار دارم کامال

  . از طرف افراد بین المللی اداره شده و توسط افغانھا کمک می شود. مصؤن معلوم می شود

ترس ، نو ھیجا تصمیم وجود دارد اکنون امید و. یک نوع اشغال استعمار گرانھ بھ خاطر صلح 

زیرا آزادی ، ناراحتی؟ بلی. من ترسی احساس نمی کنم حقیقت واقعاً  در. واھمھ و خطر وجود ندارد

با خود می . من احساس ترس نمی کنم. حرکت من سلب شده و شرایط زنده گی من ھمیشھ خراب است

خدمت ، جنرال ھا، می بینم را و کار دارم و ھر روز آنھا نظر افغانھایی کھ با آنان سر اندیشم کھ در

ولی آیا . یک مایھ امید؟ شاید. صاحب امتیاز کھ بدون شک. ترجمانان چطور معلوم می شوم، گاران

 انرژی مثبت مرا درک و احساس می کنند؟



اولیت ، جھان آن پروگرام خالصھ اخبار. گوش می دادیم. سی. بی. دوامدار بھ رادیو بی ما بھ طور

ً انعکاس می دادھای جامعھ بین المللی و ازملل م اگر شورای امنیت تصمیم بگیرد . . . .  تحد را وسیعا

ک بزرگ بھ کابل غرض جلو گیری از سقوط آن کھ در رییسکھ قوای الزم را با در نظر داشت 

ظرف چند روز آینده محتمل است بفرستد؛ روز ھا بھ کار است تا بھ این فیصلھ برسد و ھفتھ ھا الزم 

ً از سوی جامعھ بین المللی متروک شده. شود خواھد بود تا قوا اعزام این محکومیت . افغانستان عمال

 . بھ معنای فنا است

 ءسلطھ گلب الدین حکمتیارسوال اینجاست کھ آیا . توقف نا پذیرمعلوم می شود مسعوددر شرایط فعلی 

آن و حملھ باالی مواضع  ءرا؟ یا اشغال کابل و محاصره مسعودرا می پذیرد یا جنگ با  مسعود

موعظھ میکند بھ  مسعوداز جانب شمال؟ کدام یک را انتخاب خواھد کرد؟ ایا با وجودی کھ  مسعود

ً از ھم . . . .  وارد کابل خوھاد شد؟، کابل داخل نمی شود در این ھنگام امور خدمات عامھ کامال

مامورین و کارمندان . قف استباقی ھر چیز متو صرف یکتعداد سرویس ھا در حرکت اند و. گسیختھ

با کی الحاق  مانند دیگران آنان نیز در چرت فرار اند اما بھ کجا باید رفت و. معاش اخذ نکرده اند

خود بیچاره  ءدر شھرخود و در خانھ، کھ در وطن آبایی خود مرج می گویند کرد؟ این را ھرج و

چھار ساعت بعد بھ دلیلی  ست ویی بکسی را نداشتھ باشی کھ بھ آن رجوع کنی و احساس کن، گردی

مورد ھدف قرار ، یک دوست سابقھ پیدا شده، یک ھمسایھ، کھ صرف در ذھن یک متعرض بی نام

 . مرکز نگاھداری شده نمی تواند، ھمھ چیز از ھم پاشیده. بگیری

وسایط مطمین گردید کھ ھمھ . تمام وسایط را تیل بیندازید. جلسھ در اتاق کلنل ناوالن - ١٠ ٣٠ساعت

صرف ، اگر از بیسیم استفاده می کنید. بیرق ملل متحد در ھمھ موترھا موجود باشد فعال باشد و

حالتی کھ ما مجبور بھ تخلیھ  در. نام کسی برده نشود. عالمات صدائیھ و نمرات منازل ذکر شود

بھ پشت  ھر نفر یک بکسی کھ. گردیم؛ ھرکس باید راه ھای فرعی رسیدن بھ میدان ھوایی را بداند

، سامان ریش تراشی، زیر پوش، حمل می شود با مواد کافی کھ چند روز را کفایت کند مانند جراب

. بی اخباری س پنج و ھر روز صبحانھ بین ساعات پنج تا. بارانی وغیره با خود بھ دفتر بیاورد، البسھ

ما محل تجمع خود را در . را بشنوید و ھر کدام تان باید دارای یک رادیوی موج کوتاه باشد. سی. بی

ً اعال می کنیم ھر شخص مکلف است تا نقطھ تجمع . چندین محل تجمع وجود دارد. صورت تخلیھ بعدا

 . خود را بداند

ونی و -١١ ٣٠ساعت َ او بھ ما گفت کھ امروز صبح از . . .  من بھ مالقات جنرال یار محمد می رویم ع

یک حکومت ائتالفی در بگرام . پشاور تثبیت شدپانزده عضو شورای بیطرف یازده عضو آن در 

خورد در آنجا داده نشده و ھمچنان گزارش زندانی ساختن ھا ھم  گزارشی از زد و. دیروز ایجاد شد

آنھا شاید برای یک . بھ سوی شرق کابل بھ حرکت در آمده اند حکمتیارقوتھای . . .  وجود ندارد



می خواھد تا ھر کاری کھ بتواند مانع زد وخورد ] رمحمدیا[ جنرال . تعرض باالی کابل تجمع نمایند

 . . . . . .  انجام دھد، شود

جنرالی کھ ما را پذیرایی کرد گفت انکشافاتی بھ . جلسھ با انجمن رستگاری ملی :١٥ ٠٠ساعت ساعت 

بھ طور . بعد از آغاز پروسھ صلح صور ت خواھد پذیرفت، چیزی را کھ او متوقع بود، وقوع پیوستھ

ائتالف زمانی صورت می گیرد کھ پروسھ . پیوستند مسعودمثال قوتھای حکومتی شمال پایتخت بھ 

حال حاضر این مسألھ صرف یک فرار و نشانھ  اما در. این انکشاف پذیرفتنی است و. صلح آغاز یابد

ً بی مورال شده و وضع شان نھایت خراب و مرج واقعی است یک ھرج و بد  اردوی دولتی کامال

اگر شورای بیطرف بھ کابل برسد شاید آنھا بتوانند . مقامات کابل از کنترول اوضاع عاجز اند. است

 . . .  کنترول کابل را بھ عھده بگیرند

. با جنرال عظیمی باید ببیند، مال قات نماید نجیب هللاحالت کنونی بینن سیوان بھ عوض این کھ با  در

رسمی صادر نماید کھ او پالن صلح  ءعظیمی باید یک بیانیھ .جنرال عظیمی مسؤل دفاع کابل است

 . ملل متحد را قبول دارد

ونی بوتسالی تیلفونی مرا بیدار ساخت و گفت در ظرف  -شب  ٠١ ١٠ساعت :١٩٩٢شانزده اپریل   َ ع

من لباسھای خود را پیش از خواب آماده . تو را با خود می گیرد پانزده دقیقھ موتری نزدت می آید و

ھنگامی کھ تیلفون زنگ زد من در حال خوب دیدن . . .  ده بودم تا بتوانم بھ سرعت آماده گردمکر

  . بودم

از آنجا بال فاصلھ . راننده مرا بھ قرارگاه اسگاپ برد. یک موتر ملل متحد رسید - شب  ٠١ ٣٠ساعت

یک دریشی خط دار  نجیب. در ظرف چند دقیقھ بھ آنجا رسیدیم. بھ راه افتادیم نجیببھ اقامتگاه 

رییس  جنرال توخی. بھ یک تاجر شباھت پیدا کرده و بھ اشتیاق می خندید. خاکستری تیره بھ تن داشت

. نیز ھمراه دارد) یک پسر یک دختر و(خانم و دو طفل خود را  توخی. دفترش اورا ھمراھی می کرد

نھُ نفر می  نجیبوع بھ شمول در مجم. بودند نجیبیک خدمتگار نیز با  یک بادیگارد و، نجیببرادر 

ونی بال فاصلھ بھ کار باالی بیانیھ نجیب کھ استعفای خود . شدند َ ما بھ داخل رفتیم و جنرال توخی و ع

ً اعالم می کند آنھا در طول چند روز است کھ باالی آن کار می کنند و اکنون . شروع کردند، را رسما

ونی از مصروفیتی کھ باالی بیانیھ . اه خواھد بودبیانیھ کوت. می خواھند آن را بھ اتمام برسانند َ  نجیبع

. حرکت شویم او گفت اکنون زمان آن فرا رسیده کھ جانب میدان ھوایی در. داشت بیرون شد توخیبا 

ً دیده نجیب. مورد بحث قرار می دھد نجیبموتر با  بیانیھ را در توخی در آن تغییرات ، بیانیھ را قبال

 . عمده وارد نشده است

جانب میدان  تصمیم گرفتیم تا با سھ عراده موتر ما بکس ھای خود را بار کردیم و -شب  ٠١ ٤٥ساعت

. دان کوریکی مامور اداری ملل متحد از اھل آیرلند در موتر اول نشستیم، من با. ھوایی حرکت کنیم



در  نجیب مسلح با کالشینکوف و خدمتگار نجیببادی گارد . تویوتای فاردیل درابو بود، موتر ما

کلنل ناوالن در . عونی آن را راننده گی می کرد. موتر دومی یک سیدان است. چوکی عقب نشستند

موتر سوم یک تویوتای مینی بوس است کھ راننده آن . عقب نشستند برادرش در و نجیبپیشرو و 

ما با . با خانواده اش نشستھ اند توخی جنرالدر این موتر . سرباز ملل متحد از دنمارک است، پیتربایر

استفاده از نام شب کھ وزارت امنیت دولتی امروز بعد از ظھر بھ ما توزیع کرده بود؛ از چندین پوستھ 

او در داخل طیاره انتظار مارا . بینن با طیاره ملل متحد در میدان ھوایی کابل نشست. امنیتی گذشتیم

پالن اولی . پانزده نفری شورای بیطرف را آورده باشد من فکر می کنم کھ با خود اعضای(. می کشد

انتقال  با این کار. پرواز می کند بھ کابل بیاورد نجیباین بود کھ او آنھا را درھمین طیاره یی کھ 

.  نیمھ شب بھ کابل بیاید مانع این کار شد اما این کھ بینن در. قدرت دست بھ دست صورت می گرفت

  . ھنگامی کھ بھ پوستھ آخرین رسیدیم توقف داده شدیم ). خود می کردم ءمن احساس درد در معده. . 

. نام شب کھ با آن از چند پوستھ گذشتیم دفعتا باطل شد. سربازان محافظ ما را اجازه عبور ندادند

چند جملھ " کوریکی". کوریکی چندین بار نام شب را تکرار کرد اما محافظ مذکور اجازه عبور نداد

ً نورمال  محلی صحبت کرد تا سربازیی بھ زبان  مذکور را قانع بسازد کھ ھمھ چیز موافقھ شده و تماما

ً بھ سرباز می گفت کھ ھمھ چیز درست است. است کوریکی . اما سرباز چیزی نمی شنید. او تکرارا

، او با شوخی صحبت می کرد. موتر را آھستھ آھستھ بھ پیش میُ برد، ھنگامی کھ صحبت می کرد

او گفت قندل من اجازه . پارکینگ کنار میدان برساند را بھ خاطر این می کرد کھ موتر را در این کار

تکان نمی خورد و از این کھ کوریکی موتر را پیش می کشید  اما سرباز گوش شنوا نداشت و. بده

انی دیده بھ آس، یکی از آنان سالح خود را ازشانھ باال کرد. تعداد آنھا سھ یا چھار نفر بود. عصبی شد

 کوریکی موتر. . .  آسمان پوشیده بود. چراغ موتر ما بود، نمی شد زیرا نیم شب بود و یگانھ چراغ

یونیفورم آنھا ، من گفتم این یعنی چھ؟ جواب داد. گفت آنھا یونیفورم دیگر بھ تن دارند را توقف داد و

کالشینکوف خود را . ربیرون شداز موت نجیببادیگارد . . . .  از محافظین دیگر پوستھ ھا فرق دارد

  . او با محافظین مناقشھ را شروع کرد. اما آن را در شانھ خود گذاشت، گرفت

عونی بوتسالی ھم از موتر . آمد کھ بداند چھ مشکل پیش آمده کلنل ناوالن از موتر خود پایین شد و

در حدود پنج دقیقھ دوام قال  قیل و. او می خواھد بشنود کھ موضوع از چھ قرار است. خود پیاده شد

آنھا توسط تیلفون . در اینوقت عونی با سیوان کھ در طیاره ملل متحد است تماس گرفت. . .  کرد

در پوستھ بلند ترین . عونی جانب ما آمد تا بگوید کھ چھ واقع شده. مبایل بھ زبان ترکی صحبت کردند

لفون کند کھ غرض صحبت با او موافقھ کرد کھ بھ ضابط خود تی. رد ضابط استورتبھ یک خ

آنان بھ ھیچ کس اجازه . میدان را اشغال کرده اند، قوتھای دوستم ازبک. بھ پوستھ بیاید نجیببادیگارد 

او ھدایت داده کھ طیاره . در عین زمان بینن نمی تواند از طیاره خارج شود. . . .  عبور نمی دھند



طیاره او توسط سربازان محاصره . طیاره شودخارج  ملل متحد قفل شود تا ھیچ کس نتواند داخل و

  . شده است

قال زیاد شنیده  قیل و. یک مشاجره لفظی شدید در گرفت ک بریدمن پس از ده دقیقھ بھ نزد ما آمد و 

 تحقیر تھدید و، بلکھ یک تبادلھ دشنام، این یک مباحثھ نیست. ھر کدام نام ھرکس را می گیرد. می شد

 ءطبق گفتھ. رفتند نجیببا بریدمن مذکور نزد  نجیببادی گارد . حال ھستیمشاھد  ما نشستھ و. است

، ھمھ چیز تنظیم شده" .حرامزاده ما را اجازه بده کھ برویم: "چیزی بدین شرح بھ او گفت نجیبعونی 

رشی داشت نجیب ُ  حتا از داخل موتر ھم می دانست کھ حیاتش در معرض خطر قرار. صدای پر غ

ً این احساس برایش بعد از اینھ. دارد مھ سالھا در افغانستان و بعد از چقدر مرگھا در عقبش اکنون دفعتا

بریدمن ادعا ، اما. . . .  مستولی می شود کھ اگر فرار کرده نتواند بھ چھ سرنوشتی مواجھ خواھد شد

تواند چرا کھ اگر این کار را ب. را اجازه دخول بھ میدان بدھد نجیبکرد کھ ھیچ صالحیتی ندارد تا 

چھار ساعت ھیچکسی را  زیرا قوای دوستم برای بیست و. تمام گروپ ما در میدان کشتھ خواھند شد

ُزبکھا باالی ھرکسی کھ بھ میدان نزدیک شود . . .  خارج یا داخل میدان نمی گذارند در لحظھ کنونی ا

نفوذی  او چاره و. تصمیم خود را گرفت نجیب، از چندین دقیقھ غالمغال بعد. . . .  انداخت می نمایند

نیز رشوه ھم داده  دیگر قدرتی نداشت کھ تخویف کند یا تھدید نماید و. دوستان کمی داشت نداشتھ و

او بھ این قناعت رسید کھ امشب نزدیک طیاره شده نمی . او بھ عونی گفت کھ برگردد. نمی توانست

ھمین قوایی . "نی"جواب داد  نجیبتگاه خود برود؟ گفت کھ می خواھد بھ اقام نجیبعونی بھ . تواند

  . کھ مانع رفتن من از کابل شد؛ اگر بھ اقامتگاه بروم مرا می کشند

او پافشاری می کرد کھ ملل متحد مسؤلیت دارد تا او را . یگانھ محل محفوظ قرارگاه اسگاب است

ت و او را در جریان آنچھ باالی ارتباط اس با سیوان در عونی بھ صورت دوامدار. . . .  محافظت کند

و او حرکت کرده نمی ، طیاره بینن سیوان محاصره شده. قرار می دھد، کاروان حامل ما می گذرد

حملھ باالی طیاره صرف نظر نمایند تکرار کرده  بینن برای این کھ ازبک ھا را قانع سازد تا از. تواند

 ا می ترسد کھ ازبک ھای مسلح با بمھای دستی وام. می رود کھ من ھدایت داده ام تا طیاره قفل شود

نمی تواند داخل طیاره شود آنھا دلیلی  نجیبآنھا بھ خوبی می دانند کھ . غیره طیاره را انفجار دھند

 ٠٢٠٠بھ ساعت . . . .  ر سازند اما حوادث غیر منطقی بیشماری رخ می دھدجندارند کھ طیاره را منف

 . قرار گاه اسگاپ روانھ شدیمبھ سوی  ما باز گشت و شب قطار

عونی تا ھنوز توسط تیلفون مبایل با بینن سیوان . اسگاپ رسیدیم ءما در محوطھ -شب ٠٢ ٠٠ساعت

بینن از . آنھا بھ زبان ترکی صحبت می کنند. آنھا در ارتباط بال انقطاع اند. حال صحبت است در

و  نجیب. بھ قرا گاه اسگاپ آوردیمرا با خود  نجیباو اطالع داشت کھ ما . برگشت ما می دانست

عونی . بکس ھای شان در وسایط ماند. اول بھ دفتر عونی و سپس بھ دفتر سیوان رفتند جنرال توخی



ً بھ من گفت کھ  می خواست بھ خانم خود بھ دھلی تیلفون کند تا برایش از فرار خود  نجیببوتسالی بعدا

پافشاری کرد کھ او با یکی دو جنرالی کھ تا ھنوز بھ او اما عونی . خبردھد، کھ بھ ناکامی انجامید

وفادار مانده اند تیلفون کند تا بھ رھایی سیوان کھ در طیاره محبوس مانده و خطر مرگ او را تھدید 

 . می نماید کمک نمایند

 محاصره است و بینن از میدان ھوایی زنگ زد تا بگوید کھ طیاره ھنوز در -شب ٠٢ ٤٥ساعت 

 . . .  ت کرده نمی تواندطیاره حرک

ً بھ در . سھ جنرال با مرسیدس بنز بھ میدان رسیدند. دیگر زنگ زد بینن بار -شب ٠٢ ٥٠ساعت غالبا

جنرال ھا . آنھا با ملیشا ھا گفتگو دارند. او جنرال عظیمی و جنرال دالور را شناخت. نجیبخواست 

غالم ھمچنان با  نجیب. را درکار دارند آنھا بینن زنده. می دانند راه نجات شان با ملل متحد است
ً صحبت کرد و فاروق یعقوبی او گفت چند . از او جویای توضیحات شد وزیر امنیت دولتی مختصرا

 . روز بعد شایع شد کھ خود کشی کرده. او دیگر تیلفون نکرد. لحظھ بعد تیلفون می کند

اجازه بیرون شدن از طیاره را ) سیوانسکرتر خاص بینن (ینن با آندره گلیمور  -شب ٠٣ ٠٠ساعت 

طیاره ملل متحد کھ در  در حال حاضر. آنھا بال فاصلھ بھ قرار گاه اسگاپ خواھند آمد. دریافت کردند

ُزبک است   . . .  میدان نشستھ در محاصره سربازان ا

. ه شدپیلوت ملل متحد ذریعھ تیلفون مبایل اطالع داد کھ اجازه پرواز برایش داد -شب ٠٣ ١٥ساعت

 نجیبما اطمینان داشتیم کھ ممکن نیست (. برایش گفتیم ھمین کھ بھ ھوا بلند شد بھ ما اطالع دھد

ما در قرارگاه با بکس . در ظرف چند دقیقھ با مؤفقیت پرواز کرد) .امشب با این طیاره پرواز کند

 . ھای خود باقیماندیم

ً با سفارت ھندوستان در. رسیدندبینن با جنرال عظیمی از میدان ھوایی  -شب  ٠٣ ٢٠ساعت  عونی قبال

ما تخمین می کردیم کھ دوساعت دیگر . تماس شده بود در نجیب هللامورد پذیرفتن پناھنده گی سیاسی 

ھمھ  تا آن زمان تمام شھر و، بھ روشنی روز کھ کارگران محلی بھ قرار گاه می رسند باقی مانده

 . ستجھان آگاه می شوند کھ چھ اتفاقی افتاده ا

تیلفون کرد و خواھش کرد تا پالنی را با  پاکستانبینن بھ دایرکتر جنرال سفارت  -صبح  ٠٤ ٠٠ساعت

بھ  نجیبمصئون  اساس این پالن در عوض عبور بر. رھبران مجاھدین درپشاور طرح نماید

ً در کابل امور را بھ عھده می گیرد، ھندوستان  این شورا توسط جنرال. یک شورای نظامی عاجال

بینن . صالحیت را از شورای نظامی تسلیم خواھد شد، شورای بیطرف. عظیمی رھبری خواھد شد

. صورت گیرد، شمال کشور عملی شد می خواست تا یک انتقال صلح آمیز قدرت ھمان طوری کھ در

او اسمای کسانی را کھ عضویت شورای نظامی را باید داشتھ باشند بھ سکرترجنرال مذکور قرائت 

 . کرد



اسمای لست . بینن بار دیگر با عظیمی صحبت کرد. نظر شورای نظامی رد شد -صبح ٠٤ ٢٠اعتس

یا اینکھ  یکتعداد آنھا تالش کردند تامعامالت خود را انجام دھند و. عظیمی دیگر در دسترس نبود

 . فــرار کردند

در  نجیبھ فکر می کند می تواند ب شارژدافیر ھند آمد و اظھارداشت کھ او -صبح ٠٤ ٣٠ساعت

اما او باید از بینن سیوان یک در خواست رسمی بھ دست . سفارت ھند در کابل پناھنده گی اعطا کند

عونی جلسھ را ترک گفت تا طرح یک یادداشتی را . آورده و باید آن را با دھلی جدید درمیان بگذارد

 . بھ شارژدافیر مذکور آماده کند

دھلی جدید در صورت اعطای پناھنده گی بھ . ما آوردھند خبر بدی بھ  سفیر -صبح ٠٥ ١٥ساعت 

این میل ندارد تا بھ  بنا بر. از انتقام جویی محتمل علیھ جمعیت ھندو در کابل در ھراس است نجیب

 . پناھنده گی اعطا کند نجیب

ً سر حال ھستیم -صبح ٠٦ ١٥ساعت  ، فرانسھ، ایران، ترکیھ، ھندھیأتی از سفارت ھای . . .  ما کامال

آنھا از من می پرسند بھ چھ . بینن در اتاق دیگر مصروف است. آمده اند ایتالیا و چین، پاکستان

بھ  نجیبقصد داشت با : بینن رسید و ھیأت را مخاطب قرار داد وگفت. . .  منظور دعوت شده اند؟

چنین  این. محاصره شد، اما بعد از این کھ طیاره ملل متحد بھ زمین نشست، ھندوستان پرواز کند

در میدان طیاره ھیچ فردی زبان انگلیسی نمی دانست و ترجمانی ھم وجود . پذیرایی را متوقع نبودم

باآلخره جنرل عظیمی پیدا شد و بھ من . مجموع ھمراھانم در اسارت واقعی در آمدیم من با. نداشت

او از مصؤنیت . دطیاره ملل متحد اجازه پرواز را دار، کابل باقی بمانم حالی شد در صورتی کھ در

سربازان دوستم . را امشب تخلیھ کند نجیبعملیھ پرواز ناراحت بود و اظھار داشت کھ قادر نگردید تا 

 . بھ کمک جنرال عظیمی موافقھ کردند تا طیاره ملل متحد دوباره بھ پاکستان برگردد

ما . درکابل پناھنده گی بدھد سفارت پاکستاندر  نجیبپاکستان موافقھ کرد تا بھ  -صبح ٠٦ ٤٥ساعت

و ھمراھانش را از قرار گاه اسگاپ ملل متحد بھ سفارت  نجیبتا . یک واسطھ زرھی را آماده ساختیم

پیش از این ، ما امیدوار بودیم کھ این انتقال در ظرف چند دقیقھ صورت می گیرد. پاکستان انتقال دھد

  . اما نشد. . . کھ شھریان کابل بیدار شوند

  

بھ تدریج از اصول اصلی و خطوط مرامی حزب صرف نظر کرد و در قانون  ب هللاینج داکترمرحوم 

حزب را بھ حزب دموکراتیک خلق  نام. حزب تعدیالتی بوجود آورد مرامنامھو  اساسنامھدر ، اساسی
نام  ریخواست زیم زد و اش پشت پا یزبح یرفقا افتخارات گذشتھ و مبارزات وو بھ  مسمانمود وطن

 یاستھاین سیھم برآورده نشد و ن آرزویما اا ل شودیتبد "یت ملیشخص"بھ  "حھمصال صلح و"

  . نمود ھیھمراقتلگاه  تا خامش اورا عجوالنھ و



 یگروپ شخص و عتاب بھره برد شتاب و از زیش نیبخو اشخاص وفادار انتخاب افراد و در ب هللاینج

  . دیگرد طاخ و گران مرتکب جفاید از شتریاش ب

برخورد غالم  از ن ویب کارویلیخاطرات ف از یکوتاه داشتھ باشم بھ قسمت مکث بنم تاینجا الزم میا
  . دیسخن می گو) قیمان الیسل( یمجدد

 :ھ حزب وطنیات اجرائیجالب برای گفتن دارد از جملھ مذاکره با ھ فیلیپ کاروین حرفھای دلچسپ و

بنین و من برای مذاکره با کمیتھ ] اپریل ١۶[از ظھر  بعد ١٣. ٣٠ساعت : فلیپ کاروین می نویسد کھ 

 . طرف مذاکره ما سلیمان الیق است. . . .  اجرائیھ حزب وطن بھ قرارگاه آن حزب رفتیم

ک اداره انتقالی یق ملل متحد بھ ید تا قدرت را از طریشما در گذشتھ از ما درخواست کرد: قیال

م ملل متحد می تواند آزادانھ شورای بی یرفتیملل متحد را پذما پالن صلح . میم ما موافقت کردیبسپار

قھ یل حکومت موقتی وظیشوری تا زمان تشک. ستیتعداد اعضای شورا مھم ن. جاد کندیطرف را ا

 . اجرا خواھد کرد

 . پالن صلح عملی شده نمی تواند، ن شوری منحل نشودیمن بھ شما گفتم تا اداره ملکی بھ نفغ ا: وانیس

اداره . ضرورت انتقال قدرت نظامی ھم احساس می شود. جاد می شودیقدرت دوگانھ ا ،یبل: قیال

کھ قدرت نظامی یوماندان ھا در صورتقک شورای یم یما می توان. ستیی خود کافی نیملکی بھ تنھا

 . میبوجود آور، دیرا آرزومند باش

 . نھم ممکن استیبلی ا: وانیس

 . میست را آماده می سازیما ل: قیال

ع یک مانع بزرگی در جمید او یکھ شما می دانیطور. مطرح است نجیب هللاما ھنوز سوال : وانیس

البتھ کھ کار ، مین مانع غلبھ کنیم تا باالی ایک مدت طوالنی سعی بعمل آوردیتا . رات صلح بودکمذا

گی خود را ه ای آماد ھیانیم تا با نشر بیمارچ قانع ساخت ١٨را در  ب هللاینج الخرهااما ب. آسان ھم نبود

با آنکھ برکناری . دیغ نماا حکومت انتقالی ابالی بی طرف برای برکناری و عدم اشتراک در شورای

خالی  بینجم در صورت استعفای ینھم آگاھی داشتیاما از ا، وپ ھا بودرتمام گ یآرزومند ب هللاینج

 . . .  ستید نیدر کابل برای پروسھ صلح مف ب هللاینجت یموجود. جاد می شودیقدرت ا

ً از کشور خارج شود ر بدی برای یش اتفاق افتد تاثیزی برایاگر ھر چ. بناء ایجاب مینماید کھ او فورا

تا پروسھ صلح بھ مؤفقیت ، برای او عبور مصئون از کشور باید تضمین شود. افغانستان خواھد داشت

 . بیانجامد

، تاسف آور بود، دید او را از کشور بھ خارج انتقال دھینکھ می خواستیکھ شب گذشتھ حیزیچ: الیق

ً کھ او توانست ملل متحد را شامل سازد ک دزد یانجام داد تا مانند  ب هللاینجعملی را کھ . مخصوصا

. . .  را او نھ با حزب و نھ با دولت مشوره کردیز، تاسف آور است، دیم شب ترک گویکشور را در ن



کھ در یم تا آنزمانین می کنیت و صحت او را تضمیما مصئون. اقامتگاه خود منتقل شوداو باید بھ 

  . میم اتخاذ نمائیمورد رفتن او تصم

از ملل متحد تقاضای  نجیب هللا. شما ملل متحد را بھ یک موضع دشوار مواجھ میسازید: سیوان

اگر . . . .  نامطلوب خواھد بود، گی نموده اگر ما او را نپذیریم برای پیشرفت پروسھ صلحه پناھند

شما باید خود . این پرابلم بزودی حل نشود راه حلی برای پرابلم ھای بزرگتر وجود نخواھد داشت

یا ھمکاری با  نجیب هللاممانعت از خروج ، کدام یک برای شما با اھمیت تر است، تصمیم بگیرید

 . این مربوط بھ شما است. پروسھ صلح

 . صحبت میکردیم نجیب هللابا ، تا قبل از انکشاف وضعایجاب مینمود : الیق

چرا نگذاشتید کاروان ما از . خروج مصئون او بما وعده شده بود، ما با ھم موافقتی داشتیم: سیوان

 ؟. پوستھ امنیتی عبور کنند

 . مورد شما نھ تنھا در، پروسیجر ھای معینی وجود دارد کھ در ھر حالت باید مراعات شوند: الیق

 . میاما ما با ھم موافقتنامھ ای داشت: وانیس

نی وجود دارد کھ در ھر یکھ گفتم طرزالعمل ھای معیطور، نجا غلط فھمی صورت گرفتھیدر ا: قیال

بوده کھ امر توقف قطار را پیش از  الیقاین ، با آنکھ بنین اکت میکرد تا بداند. ت اندیحالت قابل رعا

شاید سربازان دوستم . کی ما را شب گذشتھ متوقف ساخت واضح نبود، آنکھ بھ میدان برسد داده

من . دوستمنھ ، بود کھ بنین با آنھا موافقتی داشت حزب وطناین . اما بنین مطمین نبود، بودند

فورم سربازان پوستھ ھای یونیر از یخافورم پوستھ یونیاورم گفت یوراکی را بخاطر میمشاھدات دان ک

 . . .  قبلی فرق داشت

 چھ خواھیم کرد؟نجیب هللا خوب در مورد : سیوان

خارج بھ اما اجازه نخواھد داشت تا از حریم ملل متحد پا ، میتواند نزد شما باشد نجیب هللا: الیق

 . . . .  تا اینکھ در موردش تصمیم گرفتھ شود کھ کجا برود، گذارد

در  نجیب هللابا نگھداشتن  شما. اکنون عمده ترین مسئلھ پیاده کردن صلح در این کشور است: سیوان

کھ شما یاز انجائ. ھیچ چیزی کمایی نمیکنید و موجودیت او در اینجا پروسھ صلح را برھم میزند، کابل

چ گونھ ید کھ در برابر قرارگاه اوسگاپ ھینان بدھید بھ من اطمیمی توان، دیت ھستیمسئول امن

استعفی داده و تقاضا  ب هللاینجدنت یزیکھ پریاز انجائ. . .  تظاھرات کتلوی صورت نخواھد گرفت

 . . .  مسلم می پندارم کھ با شما مشوره کرده است، کرده تا کشور را ترک کند

. ردید کھ تظاھراتی در برابر قرارگاه ملل متحد صورت نمی گینان داشتھ باشید اطمیشما می توان: قیال

 . دیم از اوسگاپ دور نسازیا زی نگفتھیکھ ما بشما چیرا تا زمان ب هللاینجاما خواھشمندم 



شما اگر اجازه خروج . . .  ترک کرده نمی توانم، ن مسئلھ حل نشدهیکھ ایمن کابل را تا زمان: وانیس

را بھ  نجیب هللادراین لحظھ بنین استعفا نامھ . دیق می کنیھ او تشویدشمنی را در کابل عل، دیبھ او ندھ

 . کمیتھ اجرائیھ ارائـھ کرد و با صدای بلند قرائت گردید

 . میوی دولتی اعالم کنیم آنرا در رادینمی توان. ما این نامھ را بھ رسمیت نمی شناسیم: الیق

آنھا آنرا نشر خواھند . ار دارندین المللی کاپی آنرا در اختیل اطالعات جمعی بیاما وسا. . .  :وانیس

 .کرد

ن خبر آنھا را نا آرام نخواھد ساخت؟ در حال حاضر شما در یاعالم ا. مردم کابل خاموش اند: قیال

عقوبی یھا بلی جنرال . ت در اطراف شھر خوب استیامن، دیت کرده می توانیکابل احساس مصئون

 . دفن می شود جنازه او فردا، ت دولتی خود کشی کردیر امنیوز

 . میبنیگر با ھم بید ربا نود کھ فردا صبح ساعت ییایب: وانیس

   .طبعاً : قیال

و چپاول  چور، دیش رسیتاراج بھ اوج خو جنگ و گرید کباری ١٩٩٢ثور  ٨با سقوط کابل در 

غما یکدام باالنوبھ ھرآنچھ در دست شان آ مد بھ  ک از گروه ھا ھریھر . افتیعامھ آغاز  یھا یدارائ

  . دندیبفروش رسان زیمت ناچیپاکستان بھ ق یبازارھا آنرا در و بردند

کھ چگونھ دین را نمودند  ثابتبنیادگرایان اسالمی در دھھ ھفتاد خورشیدی ت حزب یسقوط حاکم با

نشان دادند کھ دین وسیلھ  تصرف قدرتآنان با . می توانند برای برآوردن امیال شوم شان بھ کار گیرند

آنان تا توانستند بھ نام . رسیدن بھ قدرت نا مشروع شان است و نھ رابطھ اخالقی انسان با خداوند

کابلی را  ھفتاد ھزاراسالم خون نام  وزیر پرچم . خوردند و مستی کردند، دریدند، مذھب کشتند

و رقص بسمل تماشا کردند و تازیانھ  بھ اسیران ادرار خوراندند، بر دختران تجاوز کردند، ریختند

با خود آورده است آنان  ۵٢اما اینک با پروژه دموکراسی کھ بی . دست بردند و قتل عام کردند، زدند

  . دتایی زده اند و با دھل دموکراسی رقصیدن کین

ی، عدالت اجتماع و یآزادی، تحقق دموکراسی، ت ملیحاکم، ق قانونیتطب یخارج آمدن چھل کشور با

، ل رشوتیقب ت ازیجنا جرم و از یریجلوگی، اداره مردم ساالر، عرضھ مواد مخدر د ویتول، قاچاق

ی، فروش امالک دولت د ویخر، عامھ یتصرف دارای، اجتماع فشاری، یزورگوی، مردم آزاری، دزد

مقامات  یقتل ھا ین اصلیعامل، انت کارانیخ ن ویمجرم یمعرفی، خلع سالح عموم. . .  یخود سر

ک بھ یگذشت نزد با کشور در یبازپرس قانون رحمان والعبد داکتر و ریعبدالقد یچون حاج یدولت

 و یشیمصلحت اند زین نیخورد کھ ایفراوان بچشم م یھا یسھل انگار افتھ ویت نیسال عمومدھ

ی، تلفحق ی، یزورگو، فقط فشار ن مدت فقط ویا یط. گذارد یش میرا بھ نما یکرز دولت یریناگذ

خارج روا داشتھ شده  چھ در داخل و ده چھ دریروشنفکران ستم د دفاع و ین بھ مردم بیتوھ و ریتحق



 و ییق گویحقا گرفتھ شد تا جلو گوناگون بکار یرنگ ھاین سھ ھا ویدس اشکال از لیبھ شک است و

رون یب آنان در یررسمیغ و یگان رسم هندینما داخل و لھ تفنگداران دریروشنفکران وس یسیقت نویحق

  . گرفتھ شود

  

  سکوت
  

  ھا را بردند  کمونیست مدند ووقتی آنان آ

  !سکوت کردم 

  من کھ کمونیست نبودم

  سوسیال دموکرات ھا را بردند آمدند و سپس باز

  !سکوت کردم

  سوسیال دموکرات نبودم  من

  بھ سراغ سندیکالیست ھا آمدند

  ھمراه بردند آنان را نیز

  !سکوت کردم

   من کھ سندیکالیست نیستم آخر: اندیشیدم

  . . .  و

  عاقبت

  ، بردند وقتی مرا می

  سکوت بود و سکون بود

  ، و ھراس در تنھایی آدم ھا

  ، و در ضرباھنگ چکمھ ھا و قلب ھا

  ، در وحشت و دلشوره ی کوچھ

  رفت  ھمراه ما می

  کس نمانده بود  و دیگر ھیچ

  تا بردن مرا

  . !اعتراض بر آوردبانگی بھ 

  

  مارتین نیمولر از شعر


