
  پاسخهای فرید احمد مزدک

  در فیسبوکهای هموطنان ما به پرسش 

  ١٩٩٢ سال و حوادِث جمهوری افغانستان دولت سقوط ی فاجعهدر رابطه به  

  
  فرید احمد مزدک

  ورای مرکزی حزب وطنمعاون رئیس شسابق 

  

  صفحھ ی فیسبوکی دیدگاه بھ گرداننده گی فیاض بھرمان نجیمی: منبع

 ھای فیسبوکی ھموطنان صفحھ: منبع تصاویر

  !در قبال سوال ھا و پاسخ ھای ارایھ شده ھیچگونھ مسؤولیتی ندارد» اصالت«

  ٢٠١٢اپریل 



 

 را سقوط و سعود این ھرگاه بود خواھد مناسب بسیار "سقوط فاجعۀ" و" سعود فاجعۀ" ماه، است اپریل

 . شود خارج بحث از گوید ناسزا ھرکھ و نگردد تحمل مستعار نام ھیچ امیدوارم. گیریم بحث بھ

 

 صرف، نداشت وجود آنھا در جدید و پنھان چیز ھیچ کھ ھا فیلم این باره در قبل سال دو حدود من

 بودم نوشتھ، وی خونین پیراھن نگھداشتن برافراشتھ برای هللا نجیب طرفداران ھای تالش از یی گونھ

 ھم نھ و شد نوشتھ تاریخی نھ ھا فیلم این عقب از. یافت پایان کودتا با کودتا رژیم کھ داشتم اظھار و

 از پس. توانست دوباره احیا کسی را وطن یا و. خ. د حزب نھ آن از بدتر و کرد تغییر کشور مقدرات

 و جنگ از جز بھ چیزی تاریخ برھھ آن از کھ، کشور جوان نسل اکنون، سال ٢٠ از بیش گذشت

 آنزمان ھای سمبول و نامھا نوستالژی و میکنند رشد سیاسی جدید فضای در، ندارند خاطر بھ ویرانی

 می ادامھ را بحث بازھم اما، بود گرفتھ صورت بحث قبال درینمورد ارچند. کنند نمی حمل خود با را

 کشانده توھین بھ بحث اگر و است روشن بازی قاعده، اند گفتھ عزیز مزدک کھ ھمانطوری. دھیم

 !گردد خارج و نماید باز را در خودش آن نویسندهء، شود

 

 این با سپاریدند نشر بھ ھا فرانسوي كھ را ھاي مستند. رسیدید نخواھد جاي بھ ھا كاري جعل این با

 خوش بھ دیگران و رفیع، الئق سلیمان آیا: است این من سوال خوب. دارد تفاوت كامال   كاري جعل

 داكتر آیا؟ رفقا دیگر یا رفتند افغانستان دیگرنقاط و لوگر و آسیاب چھار در حكمتیار ايھگروھ خدمتي

 ھویت كسانیكھ؟ رفقا دیگر یا و نماید فرار ھندوستان قصد بھ افغانستان از تر زود كھ میخواست نجیب

، میكنند متھم ناحق بھ را دیگران و دھند ریتغی خویش نفع بھ را چیز ھمھ میخواھند و نیست معلوم شان

، وطن حزب معاون سابق مزدك فرید، سابق خارجھ وزیر عبدالوكیل با، گویي چرندیات و دشمني در

  .باشند پیروز دیگران و علومي، ارتش كل ستاد سیری سابق دالور جنرال

  



 

 با کودتا ھای کوچھ پس از و پرولتری انترناسیونالیزم شعار با افغانستان خلق کراتیکودم حزب

) ب.گ.کا فرمان( کودتا با گرایی قوم گودال در باالخره و گرفت دست بھ را قدرت .ب.گ.کا فرمان

 . کرد سقوط

 

 کودتای. . .  اید برگزیده را جذاب و مھربان چھرۀ نمایتان چھره در اما است مستعار شما نام گرچھ

. گیرد صورت بیطرفانھ پژوھش باید مورد این در؟ ای ای سی یا .ب.گ.ک، داد سازمان کی را ثور

 . بنویسید قومشان ذکر با آنرا اصلی ھای چھره ھای نام کنید مھربانی "سقوط قومی کودتای" مورد در

 

 گفتھ بھ. نیست خودم از پروفایلم. دارید غیب علم مگر، است مستعار نامم کھ کردید حکم قاطع چقدر

 فوق وییوید. کرد تکرار را کھنھ اتھاشتبا چرا پس نیست کم گیدزن در اشتباه برتراندراسل

 گرای قوم ھای انترناسیونالیست البتھ و ساختھ واضح جانب یک از را گرا قوم ھای انترناسیونالیست

 . تان دیروزی دوستان سایر و الیق، رفیع بلامق

 

 . بدھید جواب سوالم بھ میخواھم اما نیستید مستعار شما ام کرده اشتباه شاید

 

 . بخوانید مرا کامنت دوباره لطفا. نوشتم را جواب عزیز دوست

 

  .قومی تعلق ذکر با میخواھم را قومی کودتاچیان فھرست من



 

 گالب، الیق، رفیع تباران پشتون از و نظامیان سایر و جان بابھ، مزدک، وکیل، بریالی تبار تاجک از

 . تباران تاجک با اتحاد در ازبک تبار از دوستم. نظامیان سایر و وطنجار، زوی

 

 "کودتا" این چگونھ پس. اند مختلف اقوام از دیگران. تاجیک یا است پشتون کھ بپرسید باید وکیل از

 ؟ شده قومی

 . نیست پشتون کھ نگفتھ ھیچگاه ھم کارمل

 

 دوام چون گفت پشتون را خود روزگار ضرورت بھ، تاجکتباران از و اند کمری از کارمل و وکیل

 . میرسید نظر بھ ناممکن تاجک بنام کشور اول فرد حیث بھ کارش

 . گرفت صورت ھا روس منافع حفظ جھت شمال سمت نفع بھ بی، جی، کا فرمان بھ سمتی کودتای این

 

 بھ من، فقیرچند عزیز دوست. شانده کی ره سرکوه ھای درخت -- جانی یار ای شوم قربانت مھ

، کنید قبول، فھمیدم نھ چیزی شما ھای حرف از کنید باور اما، دارم احترام بیحد خود ھندوی برادران

 . بنویسید واضح لطفآ. نیستم ھم سواد بی

 

  .بنویسید مکمل را چیان کودتا لیست باید

  



 

 یک نمیتوان تاریخی ھای پیامد در ولی است خودش مربوط انسان ھر نظر، گرامی دوستان سالم

 نوشتھ از و نمیشود داده عکاسنا چرا حکمتیار بھ ارسالی ھای پیام کھ نمیدانم. نمود برخورد جانبھ

. داشتند نقش آناً  افراد تقرر در کھ داشتھ نقش یجخار دست ھمان ئھتوط این در کھ میشود معلوم اخیر

 . دارد کننده سغر نیز را ثمر انتظار کھ مسلمن گردد سغر دگران بوسیلھ کھ یدرخت

 

 نفع بھ کودتا این یا آ افغان و انسان یک حیث بھ، دارم سوالی شما از اما، نوشتم میدانستم کھ چیزی

 . نآو یا بر عکس ؟؟؟ بدھد نجات نابدی و مرگ گاه پرت از را مردم و کشور توانست آیا، بود کشور

 

 در را کودتا ھای پیشگام نخستین باید ولی است نشده تمام حزب و مردم، وطن نفع بھ کودتای ھیچ

 . گردد حل ھم ھا بازی ویوید سوال و شما سوال تا. گرفت معرفی

 

 بی و روحیھ بی، پول بی دولت. پاشید فرو و شارید ما دولت. نداشتھ وجود وقت ھیچ "سقوط کودتای" 

 . نگاھداشت نمیشد را خارجی حامی

 

 قدرت تسلیم جھت در بیگانگان منافع حفظ جھت و بیگانگان تحریک بھ حزب داخل قومی جناح ھر

 . است معلوم نتیجھ و، زدند رقابت و کودتا بھ دست

 بدون کھ بود بی، جی، کا فرمان بھ کودتایی نبود ثور انقالب کھ دارید قبول را این اقل حد شما پس

 بر مردم اعماق از انقالب و دولت و حزب. باشد داشتھ دوام توانست نمی ھا روس کمک بھ تکیھ



 رسانده قدرت بھ، شد آوده برون از میکانیکی طور بلکھ، نبود سازگار کشور شرایط با و بود نخاستھ

 . شد داده قوطس و شد

 

 . بود ما مردم برای زشت و نکتبار حادثۀ یک این بلی

 

 زمان. میدانند کشور مردم ھمھ آغاز ھمان از آن ھای روی کج و ثور انقالب مورد در گرامی دوست

 رھبری این باشد مطرح شان اعدام و کشاندن محاکمھ بھ بیم آن ھر و باشد زندان در حزب رھبری کھ

 بودم حزبی یک من، نیست کار. . . و بی، جی، کا بھ را من. داد را انقالب دستور کھ بود کجا در دوم

 چنین کھ. میگیرد صورت جمعی اراده یک با و دقیق تحلیل با بزرگ عمل یک تصمیم کھ میدانم و

 کھ باشد قضاوت صفحھ این دید از شاید بود داده را دستور این یا، آی سی یا بی، جی، کا اینکھ. نبود

 را کلیپ ویوید و. شخص آن و شخص این بھ زدن پھلو و احساساتی برخورد بھ نھ دارد نیاز تدقیق ھب

 است. . . در اش قصھ و شده ھم کھنھ بسیار من نظر از. نیست نو چیزی این اید گذاشتھ شما کھ

 

 دزد نیز او، گرفت دزد با را جوال دھن کھ کسی میگویند رتذمع عرض با. کیست دوش بھ لیتومسو

 . است

 

 . میدھم جواب بپرسید ھرچھ آخرش این مورد در. بودم مکتب ١١ صنف من اول کودتای در

 

 حزبی پاک صاف. بگذریم گرفتن جوال دھن از یدئبیا کھ میگویم را ھمین ھم من بیان خوب چھ بلی

 با نھ یابیم حضور اصلی چھره با بھ ھا بحث در ھم خود و نشویم پنھان افراد عقب در و باشیم



 خود جواب خاتمھ در. است مطرح ھم نام میگویم چھره کھیزمان است مشکل آن شناخت کھ ی چھره

 . اید برده پی خود ھم را مشکل تردید بدون و اید داده اخیر نوشتھ در خود را

 

 مستند فلم این در ٠بنویسی فاکت با و مشخص بگذری فریبی خود از میشود چھ) س - ف( محترم

 را قوم یک بھ مربوط افرادی/  ثور ھشت از قبل کرده سقوط حکومت جانب از شما گذشتھ تاریخ

 با؟ اند قوم یک از مگر شان ھمھ غیره و، وکیل، عظیمی، دالور، علومی، بریالی محمود ٠نمیبینم

 بوسیلھ کھ شھید نجیب صاحب داکتر یم؛یبگو ھم با صادقانھ بیایید؟ دارند قومی قرابت مسعود شاه احمد

 مالقات و ژنیو اکراتذم از بعد چندی از بعد ٠رسید مقام بھ کرد کودتاه ب، گ، ک پشتیبانی و

 ؟ میدھید ادامھ فریبی خود بھ؟ دارید نظر چھ شما ٠بود ختم اش وظیفھ کرملین با جھادی رھبران

 

 دؤدا توسط ابتدا بازی کودتا. نبود.ا.خ.د.ح کودتا آغازگر کھ شود عرض شما خدمت !چند فقیر آقای

 . بودند آن دھندگان ادامھ ھا راستی و ھا چپی. آغازگردید شاه پسرعموی

 

 حزب ولی رفت بین از کودتا اثر در خود و گرفت عوض انقالب با کودتا و گفت دروغ مردم بھ دؤدا

  . بیگانگان اندکاران دست دبو مردنی انقالب نھمآ و کرد انقالب مگر کرد چا. ا. خ. د

 ھای سمتی نفع بھ کردشان عمل اما باشند تبار یک از نیست رورض گرفتھ نام افرادی مھدی جناب

 را ناپزیر جبران فاجعھ و بود کشور در ھا روس آینده منافع حفظ جھت بی، جی، کا دستور بھ شمال

 . وردار آب

 

 باعث شاید میگرفتند قرار بدار سر نآ و رفیع و حکمتیار صاحب انجینیر پھلوی در افراد این اگر

 . نمیشدند شما عذاب



 

 و ھستم تبار ھندو یک من خودم مورد در، کشور نھ جود جنات برای بود کار در عجلھ، مھدی جناب

 . اند نفرت و انزجار مورد جدا، باشند کھ ارجیخ ارباب ھر از و تبار از ھا اسالمیست ھمھ

 

 ببرک یاد زنده حاکمیت زمان در خصوص بھ) نیست ھا خلقی دوران( منظورم البتھ.ا.خ.د.ح لتود در

 تمام. نبود مطرح اصآل غرب و شرق، جنوب، شمال ی مسئلھ، ھا کاستی و ھا کمی وجود با کارمل

 روشن حقیقت یک این، بودند برخوردار برابر حقوق از ھندوھا شمول بھ کشورما در ساکن اقوام

 . است

 

  ،عزیز چند فقیر آدرس بھ دوستانھ پرسش چند

 قومی مباحثات عالقمند چرا اتنیکی نھ مذھبی اقلیت یک ـ افغانستان ھندو حیث بھ شما نمیدانم ـ١

  ؟ ھستید

 اما ـ؟ استید ناراضی شمال ائتالف از چون، میکنید تعریف کجا در را خود اقوام این میان در شما ـ٢

 بعد و را ھند ـ زنان وضعیت درباره بحث در ـ استید ناراضی ھمھ از ناتھـ کابل در تان ھای مقالھ در

  . کنید می تعریف خوب گاه پناه را غرب در مھاجرت

ِ  در آنچی با را کودتا مفھوم مقایسوی و تحلیلی نظر از آیا شما ـ٣  فرار نافرجام تالش از بعد افغانستان

  ؟ توانید می داده نشان، پیوست وقوع بھ هللا نجیب

 دقیق شما اما، کنید می یاد ١٩٩٢ اپریل در بی. گی. کا کودتای از تان ھای یادداشت ھمھء در ـ۴

 از بعد اداره آن. شوروی اتحاد دولتی امنیت کمیتھ: بود چنین بی. گی. کا مکمل نام کھ نیستید متوجھ

 اداره شوروی سقوط از بعد روسیھ در تنھا و گردید منحل گرباچف علیھ ١٩٩١ آگست کودتای

 هللا نجیب علیھ ١٩٩٢ کودتای شما آنچی برای کھ، آمد وجود بھ فدرال امنیت خدمات جدیدالتاسیس



 کجا از بی. گی. کا کودتای مورد در شما اطالعات کھ است این پرسش حال؟ نداشت وجود میخوانید

 ؟ گیرد می مایھ

، دارند حضور فیسبوکی صفحھ ھمین در آنھا نفر دو کھ چند تنی با کلن راه از ٩۶ یا ١٩٩۵ سال در

 یک میخواستند کھ حزب اعضای از بعضی دیدار از و بود پیوستھ ما بھ کھ دوستی. بودیم سفر در

 گفت وی نمود؛ الیق سلیمان آقای زبان از جالبی یی قصھ، گشت می بر، افگنند پایھ را جدید ساختار

 وی پاسخ بھ الیق آقای؟ کردید پشت نجیب رفیق بھ و شد چنین چرا کھ پرسیدم الیق رفیق از: کھ

 و نمائید می ترک را افغانستان کھ دارد وجود ھای آوازه کھ داشتم صحبت نجیب رفیق با باری ـ :گفت

 برد ارگ داخل زمینی زیر یا بونکر بھ مرا و گرفت مرا دست نجیب. میگذارید تنھا را رفقا و حزب

. کنیم نمی فرار جایی و مانیم می باقی اینجا آخر تا ما. است فامیلم عضو پنج ھر قبر اینجا گفت و

 با وی کھ شدم مطلع من، رفت ملل سازمان دفتر بھ وی وقتی اما. رفتم و شدم مطمئن من کھ بود ھمان

 از وی از را باورم کھ بود چنین. نماید فرار و کرده رھا را ھمھ میخواست ما شبانھ خواب از هاستفاد

 سیوان بینین با هللا نجیب و شد می دیگری طوری سناریو اگر کھ اینست پرسش حال. . . . دادم دست

 !آمیز موفقیت فرار یا کودتا ـ؟ داشت وجود پاسخی و توجیھ چی باز، میکردند پرواز ھند بھ موفقانھ

 

 سھ اقل حد را نجیمی ھای کامنت، پاسخ بھ پرداختن از پیش کھ کنم می پیشنھاد عزیز چند فقیر بھ من

 . کنند مطالھ دقت با بار

 

 شما کامنت این بھ کردم کرذ من کھ مطالب، بخوانید آخر تا اول از مرا ھای کامنت شما رحیمی جناب

 مطرح سوالی، داشتند مساوی حقوق ھمھ نجیب و کارمل حاکمیت زمان در اینکھ. نیست جوابش

 کشور یک رفاع سبب جامعھ مجموع رفاع و آرامی کھ گرفت نظر مد باید را مسلھ یک اما، نیست

 ماھیت و وقایع ھمھ بھ نمیخواھم من. دارد ھمھ بھ را خود تاثیر ھم آن امنیتی بد و نآارامی و است

 . شما کامنت از تشکر، باشم داشتھ بحثی آنزمان

 ممکن افغان ھندوی یک حیث بھ بلی. پردازم می جواب بھ اختصار طور فقط. صاحب نجمی محترم

 منجر ھا دیگرگونی بھ و بود اھمیت با تو و من کشور سرنوشت در کھ موضوعات بدھید اجازه برایم

 خاکستر زیر آتش قوغ مثل افغانستان در گرایی قوم. باشم داشتھ معلومات بھ عالقھ و صحبت حق شود



 بوده آنانی دست ابزار افغانستان در گرایی قوم. است داشتھ را شدن ور شعلھ امکان آن ھر و است

 یکجا تصادفی کشور در کھ اقوامی. باشد داشتھ وجود قوی و واحد افغانستان اند خواستھ نھ کھ است

 گرایی قوم پدیده این. باشند متحدی و واحد ملت اند نتوانستھ مختلف دالیل داشت نظر بادر اند افتاده

 ھای شعار اسالمی اخوت یا و پرولتری انترناسیونالیزم از کھ را کسانی کھ است بوده قوی نقدرآ

 . آورد با را کنونی وضع و کشید بطالن خط شان ھمھ بھ، داشتند

 و سیکیوالر، انسانی حقوق و مدنی قانون داشتن با مساوی حقوق با ھمھ، واحد کشور در خودرا من

 . ام مخالف شدیدن باشند کھ قماش ھر از ھا اخوانی ھمھ از. یابم می یکتدموکرا

 . است روسیھ استخباراتی سازمان منظور، میخواھم رتذمع بی، جی کا مورد در

، میشد چطور، پیوست می وقوع بھ چنان و چنین اگر :تان اخیر گراف پارا مورد در صاحب نجمی

، دارد قرار کجا در تان کشور فعال کھ نیدیبب، کنید مقایسھ آنرا پیوست کھ وقایع با ھتپیوس نھ کھ وقایع

، شھامت با خان دؤدا مثل.ا.خ.د.ح رھبران کھ میسازد ثابت تان دوست نقل. میدانید شما را تر دعب، دعب

 رھایی بدل در را کشور و ندددا حترجی قرار بر را فرار اخیر در و نبودند فداکار و دوست وطن

 . شما با بحث از ممنون. سپردند گران غارت بدست خویش

 

  علیزاده علیزۍ

 مسابقھ در، کھ کرد یقین استنباط این بھ است بھتر، مختلف موارد در فوق مباحثات از مومعل قرار

 در نباید را مجری، دانست نآ تختھ یا و ھا دانھ بھ طومرب را ھا زیوپیر و ھا شکست نباید) شطرنج(

 موجب نیوبیر ذارگ ثیرأت عوامل اصل در. مجری جای در نباید را محرک و داد قرار محرک جای

 سیاست، ذشتھگ تاریخ لوط در. دهوب کشور داخلی مسایل در ناسالم و سالم ھای ؤنیگ رگود طالتم

 و اجراء راستای در زیرا، اجانب با مقابل در اند دهوب پذیر ثیرتأ، ذاریگ ثیرتأ از بیشتر افغان مداران

 پشتوانھ بھ جدی رتوضر مادی دنیای خواست بھ بنا خویش عقیدتی و اندیشوی ھای خواست تطبیق

 بعد و داده ثوق شان ناخواستھ اجراءات بھ را افغان مداران سیاست، خواست ھمین کھ است اقتصادی

 دهبو منفی و زشت حاصل نچھآ و. ردیدهگ اعتراف نآ تر شریفانھ یا و، انکار، پشیمانی بھ منجر نآ

 صاحبان در را وارگنا عوامل اضافھ و اصلی بار است بھتر. شده افغان فقیر و مومظل ملت یرگ دامن

 میتواند ھا مھره کھ چرا، ھا مھره در نھ، کرد قضاوت و دید جھانی یوماجراج ذارانگ سیاست اصلی



 بھتر کھ نچھآ. داشت خواھد ادامھ منوال ھمین وبھ رددگ نآ زینگجا ریگدی مھره و باشد تعویض قابل

 کھ باشید نیمتیق و. یشور حال در و یندهآ مداران سیاست برای عبرت و پند است بمردم لوقب قابل و

 ھا افغان، رایگ سمت، رایگ ملیت، رایگ قوم کلمات وھمچ در را خویش دیوخوشن، خارجی عوامل

 وردهآبر خود ما را زادیآ و استقالل دشمنان دیوخوشن ندانستھ یا و دانستھ یا فانھأسمت کھ میبینند

 وسالم. فوق مطالب ھای ارندهگن شما ھمھ بھ نسبت احترام و حرمت حفظ با. میسازیم

 

، نکنم اشتباه اگر کھ، است روشن چیز یک، دارم تان نظریات بھ کھ احترام تمام با، گرانمایھ چند فقیر

 اینکھ از اما. سیاسی شده تنظیم ھای دیدگاه تا است احساسی میدارید بیان آنچی شکزپ حیث بھ شما

 را وطن /افغانستان خلق دموکراتیک حزب سقوط سالروز بیستمین آستانھ در جالب بحث یک شما

 خویش بحث بھ و نکشانیده چالش بھ بیشتر را ایشان عزیز دوستان امیدوارم سپاسگذارم؛، گذاشتید

 چیزی یک ضمن در. باشیم داشتھ مباحثاتی عزیز مزدک با بتوانیم کھ دارم آرزو ھمچنان. دھند ادامھ

 ١٢ از ھا فیلم این بینندگان میانگین حد اینکھ آن و میرسانم عرض بھ دوستان خدمت را جالب خیلی

 ھزار ٢٠٠ از بیش کھ، سقوط از پیش حزب اعضای تناسب بھ یعنی. یابد نمی افزایش بیننده ھزار

 آن از ملی مصالحھ ھواخواھان ھم آن اکثریت و حزب تمام درصد ١٠ از بیش چیزی، شد می تخمین

 چھ بنابرین. ندارد زیاد عالقمندان ھم حزب سابق اعضای میان در حتا ھا فیلم این پس. اند نموده دیدن

 . دھیم ادامھ ھا فیلم این از سوا را سقوط بحث موضوع کھ بھتر

 

 ھای گفتھ از من. گفت نمیتوانم سخن اختصار بھ کھ بدارند معذور مرا گرامی ھمسخنان امیدوارم

: بودم کرده احساس ھا قبل از آگاھان دیگر وجود در کھ بودم شده ملتفت را چیز یک چند فقیر محترم

 اعضای از یی مالحظھ قابل تعداد، آن شکل از نظر صرف، سیاسی قدرت تسلیم و حزب شکست از

 اوضاع جریان چگونگی از شفافیت ارایھ عدم دیگر جانب از. بودند عصبی و قھر، سورپریز حزب

 آن اندرکاران دست و رھبران جانب از، بوده یا است کھ عاملی ھر بھ نظر، قدرت تسلیمی جریان در

 ھم ھنوز ھموطنان و حزب صادق و صاف اعضای کنجکاو ذھن در را ناحل سوال ھزاران، دوران

 بدنبال ھمھ بدبختی یک وقوع از بعد انسانھا گروپھای انواع تمام بین در این بر بنا. اند نگھداشتھ زنده

 اینجا تا. آید بدست دیگران ذمھ برائت برای مسوولی تا کنند پیدا را مالمت آنکھ و اند حقیقت جستجوی



 ھر بھ نظر ما کھ موافقم علیزاده علیزی محترم ھای حرف با کامال من. آمده درست ھا حرف ھمھ

 کھ میبندیم تازیانھ بھ را حزب رھبران گاھی. ایم آمده عاجز اصلی مجرم دریافت از، است کھ عاملی

 مالمت را دشمن گاھی، )آورم می بیاد را طرزی محترم یادداشت( نکردند صفوف قربان را خود چرا

 صفوف تا رھبری از کسی بھ کسی ھیچ کھ حالتی درین. غیره و نکرد رحم ما بر چرا کھ میکنیم

 بھ من سخنان امیدوارم، ندارد دیگری ملحوظ ھیچ نھ و موقف و کرسی لحاظ از نھ خاصی احتیاج

 و شکست اصلی عوامل جستجوی عوض بھ ما. نشوند داده نسبت روی دنبالھ و فردگرایی و تملق

 سال بیست اما، باشد درک قابل زمانی برھھ یک در میتواند ھم این. ایم پرداختھ آن اشکال بھ، سقوط

 کار حزب اعضای انسجام برای سال بیست درین اگر. است طوالنی از بیشتر مدت محمول این برای

 بیشتر خیلی ما ھای موفقیت، حزب ناتمام مبارزه ادامھ و دلسوزی و صداقت با اما، میگرفت صورت

 در ھیچمدان من و است دیگری جای در اصلی مقصر کھ بود این برای چینی مقدمھ این. میشد

. . کسی غریب مالی آذان در اما، ام نموده بیان بار چندین را مطلب این نیز خویش قبلی ھای یادداشت

 کھ بخاطری، اند قھر ایشان کھ میدھد دست تصور ھمین ھوک چندی محترم ھای یادداشت از. 

 نوشتھ خودم آدرس بھ گمانم بھ عزیز نجیمی باری. کردند ھا چی نمیدانم دموکراتیک حزب رھبران

 بر قضاوت از ما سال بیست! است درست حرف این. میکنیم گی زنده گذشتھ در ھم ھنوز ما کھ بود

 صورت بخورد نھضت درد بھ کھ آینده برای یی سازنده کار دریغ با. یابیم نمی رھایی ھا گذشتھ

 بطور مردم بدل تا توانستیم آماده یی جبھھ حتا نھ و شدیم پیشرو حزب یک ایجاد بھ قادر نھ ما. نگرفتھ

 در من رو ھمین از. سازد برآورده را کشور سطح در پسندان صلح و صلح احتیاج و زند چنگ وسیع

 نداده انجام مشخصی کار بلھ بلھ بجز کھ بستم بکار را شیمھ کم رفقای اصطالح خویش یادداشت چند

 حزب سقوط از پس. است استوار دیگری حقایق بر اساسی مسئلھ. است نیز خودم حال شامل این. ایم

 باتالق یک در کمونیست و چپ و مترقی ھای جنبش، جھانی سطح در شوروی سقوط و افغانستان در

 راه جستجوی در بل، رفت ما دست از اصول تنھا نھ ملحوظ بدین. گرفتند قرار ایدیولوژیکی خالی و

 مناسب الگوی موجودیت عدم دیگر جانب از و گرفتیم غلط را اصلی مقصر یکجانب از مناسب حل

 جانب از. دھیم ادامھ خویش روی دنبالھ بھ خالق غیر و ابتکار بی مردم ما کھ نبود موجود نیز

 نیز دیگری کشور ھر من تصور بھ کھ شدیم المللی بین استخباراتی ھای بازی دستخوش ما، سومی

 انجام حال در اکنون ما جنبش کھ میکرد عبور باید مشکالت ھمین از، میگرفت قرار ما موقف در اگر

  . آنست

  



  :تا مینمایم پیشنھاد من

  . کشید دست باید فرصت ترین زود بھ باید رھبران کردن سنگین و سبک از -١

  . گرفت باید تشکیالت ایجاد ابتکار از را رھبران آن دست -٢

 را شان افکار، ساخت روشن بایستی را جوانان. کرد گذر کالن کار بھ و کرد شروع باید خورد از -٣

  . امروز تجارتی ھای شیوه با نھ، دیروز اصولیت و صداقت با البتھ، ساخت روشن

 آماده را افغانی ھای نسخھ تا دانست مکلف را ھا خود باید، ندارد وجود شوروی مانند الگوی چون -۴

  . کرد برخورد کشور مسئلھ با دلسوزی با و گذشت غرور از باید مورد درین. کرد

 تشخیص) کشور در چپ جنبش ھای رده( گردیده گسترده آن در گرایی قوم گلیم کھ را جای اولین -۵

  . نمود صادقانھ کوشش آن رفع در و داد

 علمی و احتیاط با کمی باید مسئلھ با. رساند نمی جای بھ را ما دیروز اصول ھرنوع بازنگری -۶

 . بازی خاد نھ نمود سیاست باید، نمیبرد پیش بھ کاری نیز بودن صادق تنھا. کرد برخورد

 

 نشان تجربھ. پندارند می مشروع کودتا طریق از را قدرت بھ رسیدن راه کسانیکھ تمام بھ، ھوشدار

 سر باالخره دیگر جانب از و میگردد ویرانی و ریزی خون سبب کودتا طرف یک از کھ است داده

 گذاشت خان دؤدا کشور در بیست سده دوم نیمھ در را کودتا اساس: مثال. است دار پایھ بھ گران کودتا

 ھای گری کودتا برای راه طرف یک از تا کھ گردید سبب وی مشروع غیر و کودتایی رژیم اولین و

 دوش بھ دوم کودتای لیتومسو. گردد قربانی اش خانواده تمام با خود دیگر جانب از و شده باز بعدی

 امین، درآمد پا از امین کودتای توسط ھم او، داشت قرار حزب راس در زیرا است کی هتر نورمحمد

 کودتایی کارمل برعلیھ ١٣۶۵ سال در نجیب، شد کشتھ شوروی ارتش توسط بود چی کودتا خود چون

 این. . . نمود طالبان قربانی را خود برادر و خود باالخره، کرد سازماندھی ١٨ پلینوم عنوان تحت را

 از باید قدرت، ندارد مشروعیت کودتایی نوع ھیچ رینببنا. ھاست بازی کودتا تلخ ھای درس ھمھ

 چھل را کار ھمین شاه. آید دست بھ آزاد انتخابات طریق از و خشونت از دور، آمیز مسالمت طریق

 نمی اندازی راه کودتا دؤدا و میشد گذاشتھ خودش حال بھ پروسھ ھمان اگر، بود کرده آغاز قبل سال

 . بود نمی خبری ھم ویرانیھا و ھا ریزی خون از و میشد نھادینھ کشور در دموکراسی امروز تا، کرد



 

 و شاه مورد در اما، موافقم میشود کودتا بھ مربوط کھ یی اندازه تا شما با. رحیمی محترم بھ سالم

 ھر بھ احترام. اید رفتھ فرو رویا بھ دوباره میکنم فکر، دموکراسی تطبیق مورد در وی ھای کوشش

 با، شاه ھای شیوه با افغانستان سنتی جامعھ در دموکراسی تطبیق رویای اما، اندیشید می شما چھ

 تحلیل بھ پژوھشگران از متعددی ھای نوشتھ با مورد درین حقایق. ندارد پیوند آن از بعد و قبل حقایق

، مجرد بطور افغانستان در دموکراسی تطبیق کھ باشد طوری میتواند علمی محاسبھ. اند شده گرفتھ

 کھ حالتی در تنھا حالت بھترین در و افغانستان قضایای در مطرح ھای قدرت ھای اندازی دست بدون

 ترکیھ مانند کشوری یک بھ حالت بھترین در را افغانستان حال تا، کنیم تصور آل ایده را چیز ھمھ ما

 ھای چیز بھ شوروی سایھ در تاجکستان مانند یا میکرد قبول را آمریکا نوکری یا کھ میکرد تبدیل

 سقوط از بعد حوادث نیز تاجکستان مثال در، است روشن حرفھا ھمھ ترکیھ مثال در. یافت می دست

 خطا کھ اول حلقھ، )بود تاکھا در انگور کھ بود کاکا زور از( مردم گفتھ بھ کھ دادند نشان شوروی

 محترم آدرس بھ را سوالی و کنم استفاده میخواھم یادداشت ھمین از. رفت و گسیخت ھم زنجیر، خورد

 نمایش بھ ھا فرانسوی توسط قبل یکسال از بیشتر از ویدیویی ھای فیلم :نمایم مطرح ھوک چندی

 آھستھ سپس، آورد بوجود را حزب اعضای بین در ناجور خیلی ھای حساسیت اول بار کھ شد گذاشتھ

 ھای عریضھ کشیدن و انترنت جھانی شبکھ روی آن دوباره نشر اینبار. شد سپرده فراموشی بھ آھستھ

 از کھ دارد وجود نیز امکان، باشد دستوری دارد احتمال. میباشد کی دستور بھ و چی بخاطر مندرس

 کھ میکنم تکرار باز خود قبلی یادداشت مانند دوم صورت در پس، لوحی ساده یا باشد گلھ و قھر روی

 گفتن برای حرفی اول صورت در. بازی خاد نھ، نمود بازی سیاست باید، نیست کافی صداقت تنھا

 برخورد کھ بخاطری؟ خیر یا دارند حزبی گذشتھ ھوک چند محترم کھ بدانم عالقمندم من. ندارد وجود

 صرف کھ عادی مردم و حزب مخالفین از اعم ھا حزبی غیر با و است دیگری طور ھا حزبی با من

 . است دیگری طور دارند ھم حق و میکنند قضاوت

 

 شما کھ؟ ستا کار در کودتایی طرح کھ گفتھ؟ کجا در و کی ھا بحث درین صاحب رحیمی محترم

 و دانند می خود پوست و گوشت با صفحھ این اعضای بخصوص اینھارا؟ دھید می ھشدار کرده لطف

 جانب از مواردیکھ در تان توانایی این با کاش ای! نیست کار در کودتایی باشد جمع تان خاطر

 تشکر. شود پیدا مشکالت از رفت برون ھای وراه بیاموزیم کھ بزنید قلم شده پیشنھاداتی دوستان



 

 کشوری در، است ام شخصی اعتقاد این. بودم دیگری حزب کدام نھ شما حزب عضو نھ وقت ھیچ من

 باید ناخواستھ یا و خواستھ، میشود صادر بیگانھ ھایی کشور از ھا سیاست ھمیشھ کھ افغانستان مثل

 شخص انتخاب آزادی و دموکرایسی مغایر آنرا من. است شده تعین برایت کھ کرد حرکت سمتی در

 . نشوند راحت نا من از دوستان امید. میدانم

 

 تنھا مشخصھ، نوشتید تان اخیر یادداشت در را آنچھ اما. تان نظریات بھ عمیق احترام مرا لذا

 امروز متحده ایاالت و سابق شوروی مانند ھای غول برابر در ناتوان کشورھای تمام. نیست افغانستان

 غیر حقیقت اگر، کنید فکر شما. میکند حرکت جنگل قانون مطابق ھم ھنوز بشریت. ندارند دیگر راه

 دیگر ھای میلیارد آیا؟ میکرد خریداری اسلحھ آمریکا از را دالر میلیارد ۵ ھندوستان آیا، میبود ازین

 از جانبداری و حمایت از غیر امروز کھ دارد دیگری راه ھندوستان آیا؟ میخرید اسلحھ روسیھ از را

 ھای سیاست بھ چسبیدن از غیر تا دارد آنرا امکان ایران؟ کند بندی صف چین ضد بر آمریکا سیاست

 رویا از حاضر حال در بیایید؟ کند گی ایستاده اسراییل و اروپا و آمریکا مقابل در روسیھ و چین

 !باشید بھروز و پیروز. برداریم گام ھا واقعیت در زمین روی در و بگذریم

 

 دھنده نشان باال در شما ھای کامنت و گذاشتید شما کھ کلیپ ویوید بھ برگردیم اگر چند؛ فقیر محترم

 داکتر علیھ بر شد داده تسلیم شمال نیروھای بھ حکومت گویا كھ ٠است شما سیاسی گیری موضع

 منشی نماینده مشوره با محرمانھ تصمیم جمھور یسیر صورتیکھ در ٠گرفت صورت کودتاه نجیب

 حکومت باشد بیخبر دوستانش ترین نزدیک بگیرد را کشور از شدن خارج و وظیفھ ترک متحد ملل

 از حکمتیار مگر ٠است چھ در جنوب و شمال نیروھای حکومت دادن تسلیم تفاوت ٠نمیکرد سقوط

 ھمھ حال میشد داده تسلیم شده تنظیم قبلن پالن طبق حکمتیار بھ حکومت اگر ٠است فرشتھ شما دید

 یک و درسآ دو از شد داده تسلیم شمال نیروھای بھ دولت کھ موضوع این؟ بود لزارگ و گل چیز

 کرده باال را نجیب داکتر لودآ خون پیراھن کسانیکھ و پاکستان استخبارات نھمآ میشود شنیده هژپرو

 اسالمی حزب و پاکستان استخبارات با فرار از قبل حتمن کھ است برانگیز سوال خودش این ٠اند



 بی درد از ٠گردیده شان نازک خاطر رنجش باعث پروژه ناکامی و ٠بوده رسیده امضا بھ پروتوکولی

 . میشود گذاشتھ نمایش بھ بیطرف گویا افراد طریق از میکنند سازی مستند درمانشان

 

  علیزاده علیزۍ

 ستمود عبدالرشید جناب مثل میباشد علنی غیر یگ ھوابست ھر جاست ھمین مشکل کھ میدانم تذکر قابل

 از خاص و سیھور خاص حلقات با بست مخفی پیمان هللا نجیب داکتر طوسق از قبل ھا سال کھ

 و سیھور مخفی نامھ توافق ھمان و ردیدگ دولتی قدرت ھای پایھ ضعف باعث تدریج بھ و، مجاھدین

 مورد در امریکا و سیھور نامھ توافق این در. است سومحس حاال کھ، ساخت عملی را امریکا

 ھای تنظیم و احزاب رسانیدن حاکمیت بھ ــــ هللا نجیب دولت طوسق: بؤد مطرح ذیل مسایل افغانستان

 ھمھ دنونم تصفیھ و ـــــ غرب نھ و میپذیرد شرق نھ ژیولوایدی لحاظ از کھ یوج انتقام مسلح دھن تا

 و ــــ دوب شده ذخیره مجاھدین ھای توک سالح در دھھ یک از بیشتر کھ یگجن مھمات و ھا سالح

 روام در مجاھدین کارامدی عدم ھئارا و ـــــ وقت رویوش شکست در مجاھدین افتخارات ساختن خیره

 طالبان ایجاد السابق کمافی ان پی در و. بیشتر مختلف اھداف ھم شاید و. داری متوحک و داری دولت

 یزگچن کشی لشکر جھت قوی بھانھ کردن درست خاطر بھ القاعده وریآ جمع برای سازی زمینھ و

 نآ در فأست اما. است سفید شیر و سیاه اوگ میدانیم ھمھ است تذکر یک فوق جمالت البتھ. ونات مانند

 ھمھ اخیر دھھ سھ در صوخص بھ حالیکھ در میبینیم افغانھا در را کلیدی موجبات ما ھمھ کھ است

 در ھایشان دکیلی کھ اند کرده وظیفھ اجرای ھای قفل حیث بھ افغانستان در داخلی ذیدخل ھایحجنا

 نآ بھ اهگ و میشود باز انھگبی این بھ اهگ افغانستان دروازه و در ظوملح ھمین یور، دهونب شان اختیار

 تحت کھ اینست دارد دووج افغانستان سیاسی ھای تنظیم و احزاب ھمھ در کھ عمده مشکل. ی انھگبی

 کار از نباید پس دارند خرآ و سر ملیتی و، سمتی، قومی ردھایوبرخ کامآل دنوب اسالمی و اسالم نام

 داشتن با کشور کھ دوب متیقن و. داشت را مردمی رفاه و تعالی و ترقی، زادیآ توقع شان ھای کرد

 فعالیت و مبارزه در الھام بھترین عبرت و پند. دید نخواھد را خؤبی یوزر اهگ ھیچ احزاب چنین

. بعدیست



 

 و یی سلیقھ، خصیش یاترنظ بھ را بحث، ان در کردن حکم و سیربر ولی است جالب ھا بحث این

 جواب سوال تمام بھ کھ نباشد ھم مساعد نقدرآ شرایط شاید دوستان ھمھ بھ احترام با کشاند می ذوقی

ر آنقد ھا کودتاچی آیا. . . فرضیھ یک. کرد منطقی نسبی سیربر یی اندازه تا توانیم اما شود داده

، بعدی مقاصد بھ او از استفاده بعد و کردن دستگیر بجای را نجیب دکتور کھ بودند پالن بدون و احمق

 ؟ بودند شده گیر غافل دگر حزب و مسلح قوای یا و. . . ساختند روانھ متحد ملل دفتر بھ مستقیما اورا

 

 پیکار شاھد شما. بگذرید استناد بدون گویی عام از ٠میدوزید خود و برید می خود زاده؛ علی محترم

. ھستید کشور جغرافیھ وجب وجب از تعصب بدون ملی حاکمیت از دفاع در دوستم نیروھای صادقانھ

 قربانی و گرفتند سھم فعاالنھ دولت دشمنان سرکوب جھت کشور غرب تا ازشرق و جنوب تا شمال از

 شوروی بھ اینکھ. است انصاف از دور کنیم پوشی چشم دوستم نیروھای صداقت از ما اگر. دادند

 رابطھ داشت ازبکستان بھ قطعات بودن سرحد ھم لحاظ از وظیفوی روابط و دوستی مناسبات سابق

 ب، گ، ک مایھح بھ ھم نجیب صاحب داکتر بود جرم سابق شوروی با دوستی اگر. نبود مخفی

. شد لیتحم دولت و حزب باالی جمھوری ریاست و مرکزی کمیتھ منشی حیث بھ سابق شوروی

 دو و بام یک، را خدا شوم قربان(. نادرست دوستم از و درست شوروی با نجیب داکتر ارتباط داشتن

 ملیتی فرا و قومی فرا نجیب داکتر زمانیکھ تا. مسعود شاه احمد با دوستم اتحاد و اکرهذم. ٢. )را ھوا

 اش قومگرا ھمکاران مشوره بھ برد پناه گرایی قوم بھ زمانیکھ. بود کنارش در دوستم میکرد عمل

 بین نوشتید شما ٣. دوانده ریشھ کشور شمال در اندازه چھ دوستم اینکھ از غافل راند خود از را دوستم

 کشوری است روشن موضوع. بود شده امضا وطن حزب حاکمیت سقوط نامھ توافق روسیھ و امریکا

 منطق لحاظ از نمیتوانست میگرد تصمیم سقوطش الخرهاب و ساخت جمھور یسیر را نجیب داکتر کھ

. خود جانشین و فیصلھ و مشوره بدون میگیرد وطن ترک بھ تصمیم بود ھمان. کند مقاومت امکانات و

 حالت در خشمگین دشمن کابل طرف چھار و. جمھور یسیر بدون کشور وخیم اوضاع چنین در ۴

 دھی تسلیم پروسھ در فلم این در کسانیکھ؟ میشد گرفتھ تصمیم چھ. جویی انتقام و سربریدن و حملھ

 دشمن قھر تشآ باالی بود این شان خدمت یگانھ؟ داشتند چاره چھ ردیگ این از غیر بھ میشوند دیده

 ابتکار چنین اگر. شدند نؤمص دشمن شمشیر از مسلح قوای و حزب اعضای. ریختند بآ دیروزی

 برعلیھ کودتا از نام تعدادی. کنید تصور لحظھ یک را حکمتیار جویی انتقام دگرفتن نمی دست بھ عمل



 صاحب داکتر خودی کودتاه غازگرآ بیندیشم منطقی اگر صورتیکھ در. میگویند سخن نجیب داکتر

 در راتیتغی ھا کمک قطع و روسیھ جانب از نظامی اقتصادی محاصره بد شرایط نآ در. بود نجیب

 متحد ملل پالن بھ اگر. دوستم راندن و بود مبرم ضرورت چھ کشور شمال در مسلح قوای قطعات

 ردک می تحملش دیگر روز چند میبود صادق و مطمین بیطرف نفری پانزده کمیتھ بھ حکومت انتقال

 ٠نمیزد شمال سازی قبیلھ بھ دست

 

 حزبی اگر و ھستی کافر دینبو مسلمان اگر است معمول افغانستان در، صاحب بارکزوی جناب

 برای نمونھ را ھند کشور شما است.ا.خ.د.ح قومی کودتای با من حرف. ھستی ھندوستانی، نبودی

 بھتر. نمیدھد نشان افغانستان با را عملی و فکری شباھتی ھیچ کھ، اید دهونم انتخاب تان ادعای اثبات

 چطور مگر، امریکا آب بھ در ھمسایھ و است تان بزح ایدیولوژی ھم کھ میآوردید مثال را کوبا بود

 و کوچک کشور جود و با نگھدارد امریکا مقابل در را سرزمینش ملی میتاکح ھم امروز تا توانستھ

 در را حقایق، است نشده صادر بیرون از و دارد مردم بھ ءاتکا مشیرژ چون. است سوم جھان از

. بود اش منافع برای و شوروی رفط از ھمھ آن ھای پالن و حزب، کنید نھ کتمان.ا.خ.د.ح درمو

 این مسبب کریملن خود. حشی و و جاھل مجاھدین نھ و آورد بار امریکا نھ را حزب حاکمیت سقوط

 قرار بر را فرار پس، داشت نھ ھم کاستروی فیدل و داشت نھ مردمی ھای پایھ.ا.خ.د.ح و بود کار

 از ھم ھنوز تا اگر. کرد سقوط )ازبک، ن پشتو و تاجک از اعم( گرایی قوم دامن بھ و داد حترجی

 . شما اختیار، اندازید می دیگران گردن بھ آنرا و میکنید خالی شانھ ھا لیتومسو

 

 در یی مقالھ کاکر حسن دکتور، بودند رسیده قدرت بھ جدیدا مجاھدین کھ زمانی ١٩٩٠ دھھ آغاز در

 دوستم، مسعود، کارمل، ربانی یی عده برای ھرگاه کھ، محتوا این با بود نوشتھ» ولس مجاھد« نشریھ

 قومی کشی خط یک ـ اند قھرمان حکمتیار، نجیب، امین، کی تره ھم ما برای، باشند قھرمان مزاری و

 سقوی« کتاب اینکھ تا، یافت ادامھ بعدا قومی خط در ھای بحث گونھ این. پشتون غیر و پشتون واضح

 میان از جملھ از ھا ایدئولوگ اصطالح بھ از یی عده فکر بر بزرگی تاثیری و شد نوشتھ» دوم

 خیلی ما عمومی فضا اکنون کھ بپذیریم باید. گذاشت افغانستان خلق دموکراتیک حزب سابق اعضای

 حزب حاکمیت ضد شدت بھ زمانی کھ افرادی با ھا نزدیکی درین. است شده آلود زھر و مخدوش



 از ترددی اندکترین بدون ھمھ. داشتم دیدار، بودند هللا نجیب شخص و افغانستان خلق دموکراتیک

 و کرزی متحد فھیم قسیم بھ. نمودند می تباری برخورد ھمھ چون، میکردند یاد توصیف با هللا نجیب

 ندتنگریس می نفرت دیده بھ اش تباری وابستگی خاطر بھ کرزی ولی با ھمدست ھای الیگارش از یکی

 وطندوستی مورد در کھ ھای بحث. داشتند حساسیت و کراھت شمال حرکت نام بھ چیزی برابر در و

 بیگانھ ھای کشور پنجم ستون اتنیکی ھای گروه سائر نمایندگان گویی تو، بود مطرح چنان، نمودند می

. نمایند اطاعت خاموشانھ و نموده اقرار شان خیانت بھ تا، شود کوبیده آنقدر شان دھن بھ باید کھ، اند

 ھرگاه، بود می خوب خیلی !اتنیکی نفرت شک بدون؟ است نھفتھ چیزی چی ھا بحث چنین پی در

 اگر. بود می استوار مدرن ھای باور بر شان نقد اما، نمودند می رانقد دیگر کسانی یا و ربانی، دوستم

 ھمھ بھ آن حوزه باید آنصورت در، نیست متأسفانھ کھ، بود می باوری دموکراسی خط در نقد این

 گرایش فراز از و شد می کشانده عمر مال و حکمتیار، هللا نجیب تا کی تره از جملھ از ھا دیکتاتور

 گرفتھ خشن نقد بھ فکری موضوع یک ھا بحث تمام در. گذشت می اتنیکی ناسیونالیزم و قومی ھای

 اشتباه تصور از ترس و گیری بھانھ جز چیزی عمدتا کھ است» فدرالیزم« موضوع آن و شود می

 بھ بلکھ دموکراسی بھ نھ اینھا کھ شود پذیرفتھ باید پس. نیست قدرت منفی و جدید تقسیم آمیز

 پشتون غیر اتنیکی ھای گروه از کھ کرد جستجو توان می را کسی مشکل بھ !دارند باور دیکتاتوری

 باور سوی بھ مدرن ھای ارزش و فکری ھای مرز. نماید دفاع هللا نجیب از پرھیجان چنان و باشد

 ھنوز، سال ٢٠ گذشت از پس، شود می دیده چنانکھ. نشیند می عقب ای قبیلھ و مدرن پیشا سنتی ھای

 بھ من. نمیگیرد قرار بررسی مورد تحلیلی خط در هللا نجیب حاکمیت سقوط اساسی عوامل و دالیل ھم

 و گذشتانده پاکستان در را روزگاری، میزنند دامن موضوع این بھ کھ کسانی از بسیاری کھ باورم این

 آیا. میزنند قلم ـ پاکستانی ضد شعاری ھای حرف وصف با ـ پاکستان ھای سیاست خدمت در اکنون

 یکجا جھاد دوران ھای نشین پاکستان با افغانستان خلق دموکراتیک حزب اعضای از بخش یک

 ؟ نیستند و نبوده آن نظامی استخبارات و پاکستان ھای سیاست مجریان

 

 مقابل در افغان ھندوی حیث بھ من موقف، نخواندید دقت با مرا ی ھا کامنت متاسفانھ، مھدی جناب

 ھای سمتی تقابل نقطھ شما برای. است اضح و باشد کھ نوع و زبان و سمت ھر از وحشی اشرار

 کودتای نتیجھ در را قدرت شما کھ گفت و نکرد سازش راییگ قوم با کھ کس ھر. است گلبدالدین شمال

 من سوال، میشود گلبدالدین دافعم او دادید یحترج قرار بر را فرار خود و یددسپر شمال سمت بھ قومی



، نشند کشتھ و آواره مردم، نشد ویران کشور مگر دوستم و مسعود بھ دولت تسلیم با است این شما از

 . اند وحشی و کار جنایت دوستم و مجاھدین ھمھ. خورد نھ تکان جایش از خسی ھیچ مگر

 

 ویوید از نرویم دور شود سیربر پدیده خود داخل در باید نخست م قد در دهیپد ھر محترم چند فقیر

 . بدھید جواب لطفا خود معلومات مزید برای داشتم سوالی، کلیب

 

 بحز عضو اصال کھ من بدھند جواب بودند حزب قدرت مسند در کھ کسانی را سوال این محترم

 . نبودم

 

، بیگیریم جواب تا بینشینیم منتظر طرف بی خودت و حزبی من یدیبیا:محترم چند فقیر فرمودید درست

 . حرمت تقدیم با. . . بود خواھد تخیل و گمان، حدث روی خودت و من بحث ھر آن غیر در

 

  علیزاده علیزۍ

 از قبل شرایط تناسب بھ نخواھیم بخواھیم ما: بحث این در لخذید ستانود وسایر دومسع محترم برادر

 غیر رومنظ یعنی افغانستان مردم اکثریت نظر از لحالااف تا ان بعد و هللا نجیب داکتر ریوجمھ سیری

 .ب.گ.ک. . .  آی.ایس.آی اینکھ. اند راضی داشتند کھ بھتر شرایط از، ھاست تنظیمی و ھا حزبی از

 موضع از بنده. جداست مطلب دارند و داشتند کھ خاص مقاصد بھ بنا ریگدی خاص ھایوھرگ یا و

 چرا. دارد تیحیارج من نزد ھیورگ و حزبی تا مردمی الیقع ولی ندارم حرف هورگ یا و حزب کدام

 حاکمیت از دفاع در ستمود صادقانھ پیکار دیدوفرم شما ـــــ ھستم افغانستان مردم از ء جز بنده کھ

 شده نصیب دولت ھمان امتیازات از را منزلت و مقام تمام کھ حاکمیت یک از ردانیگور یاآ: دولت

 توافق یاآ ـــــ؟ دوب بجاه و صادقانھ کار دوب کرده حفظ حاکمیت این را اجتماعی نظم اوسط حد و دوب

 و مسعؤد  شاه  احمد از وی ردانیگ ور یاآ؟ دوب بجا و صادقانھ اسالمی جمعیت تنظیم از بخش با وی



 وزیر بابر نصیرهللا با وی ھمکاری یاآ ــــ؟ دوب بجا و صادقانھ حکمتیار با سیاسی و نظامی توافق

 یاآ ــــ؟ ١٩٩۶ سال در مجاھدین تیحاکم علیھ طوسق و یریگ جھت در دوب بجا پاکستان داخلھ

 سال در دوب بجا و صادقانھ ھم مزارشریف در امریکا و لیسگ نآ استخباراتی عساکر با وی ھمکاری

 جمعی دستھ طور بھ ھا کانتینر در انسان ھزاران شده سالح خلع اسیران رحمانھ بی کشتار یاآ؟ ٢٠٠١

 نسبت رفتگ قرار کرزی متوحک علیھ کابل شھر در نیز قبل سال چندین حتی و؟ دوب وبجا صادقانھ

 اخذ خویش حویلی بام در پرنده مثل و شد مسلحانھ یریگدر موجب کھ دولت در بیشتر خواھی امتیاز

 اینکھ مورد در. . . و؟ دوب بجا و صادقانھ ھم باز برد سالمت بھ جان ریگمیانجی از بعد و کرد موقع

 تاریخ لوط در کھ فتمگ مورد در بنده، داشت ارتباط ابتدا از. ب. گ. ک با فتیدگ نیز هللا نجیب

 چھ و ھا حاکمیت شامل چھ حال و ذشتھگ سیاسی رھبران ھمھ اخیر سال ٣٠ خصؤص بھ افغانستان

 و، مختلف ھای مھره ھم نآ نیستند بیش ھای مھره سیاسی ھای حاکمیت در شدن شامل شرف در

 رگا رامیگ ستانود. است انگ انھگبی دست شان ھای دکیلی کھ ھای قفل بھ را ایشان ھمھ مدونم تعبیر

 عقب جز دھیم قرار ارزیابی مورد خاص وسؤی سمت اهگدید از و دھیم یرایگ ملیت سبغھ را نقد ھر

. دوب خواھد عقیده و حرف در یگانگدو رتونصآ در و، شد نخواھد این از بیشتر شدن ردلوک و رفتن

 خاطر بھ ازبکستان کشور با دنشوب سرحد ھم بھ بنا رگا ستمود دیدوفرم شما: مھدی ارجمند برادر

 سرحد نسبت پکتیا در حقانی مال رگا کھ است ھمین جواب و سوال، احسن، دونب مخفی داشت قطعاتش

، دارد دووج نطرفآ در نیز نوپ ت کھ چرا ندارد تقصیر داشت مرز طرف نآ ھای نوپشت با داشتن

 شخصی و خاص روابط باید ھستند ایران در زبانان فارسی خاطر بھ غرب در خان اسماعیل رگا

 ھستیم لطوایفیا کومل ھای حاکمیت طرفدار ھمھ کھ شد معترف پس؟ ندارند مالمتی و رندومجب داشت

 کمی دوب کرده عوشر ستمود از تر قبل را دتاهوک نیز هللا نجیب داکتر اینکھ مورد در. راگ ملیت و

 احمد وریآ تشریف انتظار ماه ٣ دوحد هللا نجیب زمان دفاع وزارت چوکی یاآ، یمینما یرایگ حقیقت

 ا  ضمن؟ نمیساخت قدرت صاحب بعدش و قدرت شریک محترمانھ و؟ نداشت کابل در را دومسع شاه

 حکمتیار ییوج انتقام حس از یریگجلو و دوب نمی ستمود رگا دیدوفرم کھ نمایم شما خاطر عرض

 مقصر ھزار چند یا صد چند کشتار از بھتر ناهگ بی و عام مردم کشتار پس؟ میشد خواھد چھ نمیکرد

 شما بپردازد نداشتند سیاسی قدرت اریکھ در دخل نھوگ ھیج کھ مردم باید را اصلی قربانی یعنی است

 در شما حرف این. یدیبفرما تنظیمی گجن سال ۴ جریان در را کابل عام شھدای امار لطفآ خود

 و میشد رفتھگ افغانستان والیات سایر و کابل مردم جان از کامل امنیت کھ میشد فتھگ باید رتوص

 در ی نوشتھ کھ فتگ باید متحد ملل نفری ١۵ کمیتھ مورد در. دومیب امان در مردم مال و مردم نامؤس

 نآ فیصلھ و خواست ھر است غرب و امریکا سیاسی دومی دفتر متحد ملل دوب فتابآ در ذاشتنگ و یخ

 را دنیا مستضعف ھای کشور یا و خود کشور منفعت نھاآ تصامیم در نباید. ھا غربی و امریکا یعنی



 پیش افغانستان مسایل در ذیدخل مطرح ھای دمآ غیره و حکمتیار ستمود طریق از کھ نچھآ ھر. دید

 از بافتھ جدا تافتھ متحد ملل، فھمیده نھ یا فھمیده چھ دوب شان ھمدستان و متحد ملل خواست شد برده

 ملل افغانستان در وارگنا شرایط موجبات اضافھ کھ نمایم عرض خدمت نیز باید. نیست امریکا و غرب

 افغانھا ما رفتن وفر و شدن غرق کھ ردمگ متذکر میخواھم خرآ در. است و دوب نآ ھمدستان و متحد

 ما کاشانھ و خانھ بھ انگانگبی انتشار و زوبر باعث و موجب سمتی تعصبات و قومی مسایل در

 رتوص مسایل حل در ھا بحث امیدوارم. میبینید کشور در نواکن ھمین شما را اصل این و، میشود

 وسالم. باشد ھا نیک بھ ھا زشتی از عبرت و. نآ الینحل در نھ یردگ

 

 شد امضا افغانستان و پاکستان، شوروی، امریکا خارجۀ وزرای توسط ژنو توافقات ١٩٨٨ اپریل در

 افغانی گیر در طرفین از نظامی حمایت، میگفت ترک را افغاستان باید سرخ اردوی نآ اساس بر کھ

 برچیده ھمسایھ ھای کشور در افغانستان دولت مخالفین تربیت و تعلیم مراکز تمام و نمیکرد پیدا ادامھ

 مجاھدین ای منطقھ حامیان. شد عملی شوروی نظامی قطعات خروج تنھا ژنو توافقات از. . .  و میشد

 قدم در و جھادی ھای تنظیم حمایت بھ گذشتھ مانند بود ھا کننده امضا از یکی کھ پاکستان ویژه بھ و

. نگردید عملی درست و کامل بصورت ژنو توافقات بدینگونھ. میدادند ادامھ حکمتیار آقای بھ نخست

 افغانستان دولت و مجاھدین بھ کھ کردند توافق شوروی و امریکا خارجۀ وزرای ١٩٩١ درسپتامر

. نداشتند مکلفیتی ھیچگونھ چین و ایران، سعودی، پاکستان توافق این قبال در اما، نکنند نظامی کمک

 صادق  پیروان" کرد ایفا پاکستان زمینھ این در را کالن نقش و شد پامال کامل بصورت ژنو توافقات

  . نمیگویند چیزی مورد این در" نجیب داکتر

 حاوی کھ کرد مطرح افغانستان مشکل حل برای را ی برنامھ متحد ملل سرمنشی ١٩٩١ می ماه در

 قبرسی سیوان بنین. بود جدید نظام یک ایجاد و نجیب داکتر دولت موجودیت پایان برای میکانیزمی

 سرمنشی شخصی کوشش یک برنامھ این کھ آنجا از. رساند پایان بھ را برنامھ این متحد ملل مامور

 کار دوران تمام در. نداشت وجود قوی ھای تضمین آن شدن عملی برای امنیت شورای از نھ بود

 . بود بزرگ ھای دگرگونی و یراتیتغ دستخوش نظام و کشور سیوان

. مختلف مراکز میان قدرت جنگ ھم سوی از و داشت جریان سازی نو و اصالحات یکطرف از

 مختلف اقوام ی خانھ ما کشور. نبود عادی غیر چیز این و میگرفتند قومی رنگ ھمچنان ھا کشمکش



 حقوقی چھ از و ھستند کی کھ برسند توافق بھ داوطلبانھ نتوانستند ھیچگاه آن ساکنین کھ است

 . برخوردارند

 ھر. میکنند زیست نآ ھای ھمسایھ در ھا اکثریت. گفت قومی ھای اقلیت کشور میتوان را افغانستان

ل یک ما کشور سوی بھ ھمسایھ ل این از. دارد اتنیکی پُ  صادر نفرت ھم گاھی و عشق گاھی ھا پُ

 برای. است نھفتھ ما جغرافیایی ویژگی ھمین در ھم ما خیالی ملی   وحدت چالشھای از یکی. میگردد

  . داریم نیاز زمان بھ و داریم ازین دموکراسی و فرھنگی، اقتصادی رشد بھ ملی وحدت بھ رسیدن

 نھ دولت. بود اقتصادی ناتوانی ھمان مھمترین ولی بود زیاد ما ھای دشواری ژنو توافقات از بعد

 یاد بھ آخر. مردم بھ نان رساندن برای نھ و داشت پول دفاع یا جنگ ماشین نگاھداشتن فعال برای

 مالی تامین برای داخلی منابع. میامد بدشان ما از و نمیخواستند مارا دولت مردم کھ را زمان آن ریدوآ

 . بود ناممکن دولت بقای خارجی حامی بدون و نداشت وجود نظام و دولت

 حزب متحدین و حزب درون ھای گروه و تمایالت، ھا فرکسیون تمام متحد ملل سرمنشی برنامۀ از

 بود ھا ھندی و ھا ایرانی، روسھا نفع بھ پالن این ھمچنان بود آنھا بسود آن تحقق چون کردند حمایت

 دولت سقوط کھ سعودی و پاکستان برعکس اما میشد رعایت آنھا منافع آن شدن عملی نتیجۀ در

 بھ را نجیب داکتر شریف نواز باری. نداشتند عالقھ آن تحقق بھ میخواستند را قدرت تمام و هللا نجیب

 ساعت ٢۴ طی اما کنند مشوره حل راه یک برای سرمنشی برنامۀ از دور تا کرد دعوت پاکستان

 صدای سرو با سیوان برنامۀ یکی. میگردید عملی ھمزمان برنامھ دو. گرفت پس را خویش دعوت

 . میکردند کار حکمتیار برای ھا سعودی و ھا پاکستانی. حکمتیار رساندن قدرت بھ ھم دیگر و فراوان

 بھ حزب. بود انداختھ پا از" شمال شورش" و بادآ جالل جنگ، خوست سقوط، تنی کودتای را دولت

 و میزدند گپ نظامی و ملکی حزب از ھا خلقی. بود شده تبدیل قدرت ساختار در مزاحم نیروی یک

 روابط و بودند برخوردار روسیھ دفاع وزارت حمایت از آنھا میخواستند بیشتر قدرت نظامی بخش بھ

 و داشتند کاندید را کاروال کارمل جانشینی برای آنھا. داشتند حکمتیار و ھا پاکستانی با ھم تنگاتنگ

  .را نجیب یاد زنده گرباچف و .ب.گ.ک



 

  علیزاده علیزۍ

 بھ نانآ اعترافات قرار و اند شاھد مسایل در شامل انگبزر و شد دیده و داد نشان تجربھ طوریکھ

 صاحب و مقتدر ھای کشور ھمھ میان در هللا نجیب داکتر میشود مومعل یردگ می رتوص زمان رومر

 و سیاسی رگ حمایت نھوگ ھیچ رباچفگ شده پالن خلع از بعد صوخص بھ جھانی ذارگ تآثیر و قدرت

 عدم و حمایت عدم، دندونب طوسق از بعد وی بھ یگ پناھند دادن بھ رضحا کشور ھیچ و نداشت نظامی

 یگ زند از نآ غیر در ورنھ دوننم سازش مملکت منافع خالف کشوری ھیچ با میدھد نشان وی لیوقب

 شنیده جاه ھر از زیرا. . . . . یا و پاکستان در یا لندن در یا مزار در یا مسکو در یا دوب رداروبرخ

 هللا نجیب داکتر حامی تنھا، داشتند سھم وی فزیکی حذف در فوق مسمای ھای کشور تمام کھ میشود

 . دوب خالی دستان با شنھگ شکم مردم

 

 ایم مانده تو وصف اول در ھمچنان ما/  عمر رسید پایان بھ و گشت تمام دفتر

 

 تشكر. تان جانبھ ھمھ معلومات از تشكر گرامي مزدك

 

 کوچیدن برای گی آماده ١٩٩١ بھار از. کند مصالحھ "شمال" با نخواست داکتر. . . . . آخر ھای روز

 امریکایی. کرد گم را خود راه و خود ملل سازمان و آباد اسالم، مسکو مثلث ھای بازی در او. داشت

 مسعود و سابق شاه جلب برای یکطرف از او. نبرید مسکو از ھیچگاه او اما بودند او با کار آمادۀ ھا

 و شمال و کابل اطراف در کھ میکرد فکر او. حکمتیار با نزدیکی برای دیگر طرف از و کوشید

  .میکرد حس را ھمھ این دنیا و. ماست نفع بھ نیرومند حکمتیار یک موجودیت شمالشرق



 

 بیشتر چھ ھر شدن روشن بھ امید، سپاس شما معلوماتی ھای کامنت از صاحب مزدک گرامی دوست

 . بدھید دوام امکان حدود تا دوستان ھمھ شمول بھ بحث این بھ مطالب

 

 از من بنام تیلگرامی وعده این از پیش یکروز. بود سیوان منتظر و میشد آماده رفتن برای داکتر

 ی وظیفھ اورا ضد بر مبارزه ما و است آماده کابل تصرف برای حکمتیار" کھ بین این با رسید دوستم

 و دادم آگاھی دوستم پیام آمدن از و کردم تیلفون داکتر برای من. ھستیم ھمکاری آماده دانستھ خود

 پیام محتوای تیلفونی من. ندارد وقت ٢ ساعت فردا تا کھ گفتند ایشان. بروم نزدشان عاجل تا خواستم

 ٣٠ و ١٢ ساعت بین داکتر آنروز فردای. اند جریان در ایشان کھ شدم متوجھ و گفتم برایشان را

 پر کابل فرودگاه شب سر آید نمی سیوان اما نرسیده کابل بھ ھم دوستم قطعات. است سیوان منتظر

 و ھوا خرابی گاھی خویشرا آمدن دیر دلیل او. میشھ کابل وارد سیوان شب نیم و دوستم افراد از میشھ

 . پذیرفت نمیشھ را ھوا خرابی اما کرد بیان ھا پاکستانی مزاحمت ھم گاھی

 

 زده پودر و عطر فرار شب، داد نمی گی پناھنده کشوری ھیچ کھ هللا نجیب دکتور برای !علیزی آقای

 می سفر ھا گرسنۀ شکم کشور بھ شما فرمودۀ بھ شاید؟ داشت را کجا عزم کابل ھوایی میدان از گی

 و کرده رھا کی حمایت بھ را بیچاره مردم این، اند دفاع بی مردم این کھ دانست می واقعن اگر؟ کرد

 ؟ بود کرده ھندوستان یاد فیلش

 

 سیوان حضور در مجددی هللا صبغت بھ جمھور یسیر معاون سرابی محترم توسط قدرت تسلیمی

. است عینی شاھد حکمتیار آقای خودِ  اینجا. بود شده ریختھ حکمتیار پای در قدرت اما. گرفت صورت

 "آشکار ھای چھره پنھان دسایس" بنام حکمتیار کتاب ٩١ تا ٧۵ ھای صفحھ بھ یکبار عزیز دوستان



 کھ ھای افسانھ. کنید توجھ حکمتیار با مسعود تیلفونی معروف مکالمۀ آن بھ ھم یکبار. اندازید نظر

 . ببرد بیراھھ بھ مارا نباید شده زمزمھ پاکستان اجیر چند توسط

 

  علیزاده علیزۍ

 از و مستقیم طور بھ پاکستان دار طؤس قطعھ و ھا مھره از یکی حکمتیار میدانست نجیب داکتر

. نھاستآ تابع غیر جناح و مخالف جناح ھر باالی وردنآ فشار جھت مستقیم غیر ھمدستانش و امریکا

 با هللا نجیب داکتر شناخت رگدی جانب از. داشت را یگجن سالح یک حیثیت حکمتیار زمان نآ در و

 تفاھم اهگن ھر از باھم مومعل قرار کابل نوھنتوپ در تحصیل دوران بھ شتگ برمی حکمتیار

 خویش بیانیھ ھر در کھ نجیب بیانات از ھا وویدی و ھا نوار با اند شاھد ھمھ. باشند داشتھ نمیتوانستند

 بوسرک و طوسق الی صلح بھ دنشوب رضحا عدم و حکمتیار ییوگ روز و تشدد از بار یک اقل حد

 افغانستان برای زادیآ لبوسم و بداند خویش حامی را حکمتیار دونب ممکن پس. باشد نکرده یاد رژیم

 روخ جیره رھبر چند ایی ھم در گرد و نیست االفغانی بین تنھا وضع میدانست حتمآ نجیب. خودش و

 فشار و سنگین لیتومسؤ و سخت شرایط زیرا گذشت. نیست حل قابل کشور ان و این معاش گیر و

 بد شاید دومیب ھرکھ نجیب جای در دوب نیوافز بھ ور و داشت دووج کھ وسیع ابعاد در مختلف ھای

 . میشد وا از تر

 

 و گرفتھ صورت حکمتیار و نجیب داکتر دولت بین مذاکرات و ھا تماس بیشترین، گرامی علیزاده

 . واشنگتن و آباد اسالم نھ بوده مسکو ھا وادید دید تمام کنندۀ تنظیم

 

 بھ آن روی زودی بھ کھ نیست ساده ھم آنقدر ما جامعھ سیاسی ھای دشواری، سالم را گرامی دوستان

 وفا با و بودند خود ھای حزبی با و خود حزب با کھ رھبران ھمھ بھ ما من دید از. پرداخت قضاوت

 و این بھ شخصی عالیق و ھا سمپتی با نمیتوان را زمان آن حقایق ولی نگریست قدر دیده بھ باید بودند

 آن بلند موضع یک از توان و تاب ھمھ با و میگردد بحث داخل دوست. داد قرار بحث در رھبر آن



 قرار مرکزی ایورش عضو سطح در باید کھ زدم حدث من، میدھد قرار گفتمان و تحلیل در را بحث

 و. نیست دوستانھ دیگر این. مینویسد طرف بی، بودن طرف تمام با را خود فرجام در و اند داشتھ

 گرسنھ شکم، بیچاره مردم ھمان ما حزب صدیق رھبران ھمھ حامی امر حقیقت در اینکھ دیگر حرف

 ھمین از داشتند قرار آن رھبری در آنھا کھ حزب زیرا میبود چنین ھم باید و. بودند خالی دستان با

 داکتر محبوبیت مایھ کھ آنچھ. میرزمیدند شان سعادت برای و دفاع ھا دست خالی و، ھا گرسنھ شکم

 را خروج این شملھ و شوروی نظامیان شدن ارجخ از ترعبا آن و زمان ھمان شرایط گردید نجیب

 اساسی نقطھ کھ ھا ھمسایھ از خاص بطور و المللی بین تضمین آنانیکھ. بود بستند نجیب داکتر سر بھ

 تا بودند جانب بھ حق کھ شد ثابت. میخواستند، بودند ھا ویرانگری و ھا گری غارت، ھا دشواری در

 گرفتھ ما مردم از سعادت و نصیب آرامی دارد وجود و داشت وجود ما کشور در ھا خارجی مداخلھ

 امنیت و صلح ھم باز جھان نیرومند کشور ۴٠ از بیش داشت حضور در اکنون ھمین چنانچھ میشود

 کرد عمل با ھرگز ولی داشتم حرمت جوان رھبر یک مثابھ بھ نجیب داکتر بھ من. ندارد وجود

 متکی را خود یدیبیا دارد نیاز ما ھمھ بھ کشور فعلی شرایط صورت ھر بھ. نبودم موافق اش جوانانھ

 سالم و. دھیم قرار مردم و وطن خدمت در خود ھای آرمان بھ

 است سازنده اپراتیفی ھای چال آوردن بدست را خویش ھدف و عام حضور در افراد از گوئی بد در

 . داشت عرصھ این در خاص مھارت نجیب داکتر شھید کھ

 

 در چنانکھ سقوط مصیبت. تاریخ کل نھ است تاریخ از ی لحظھ بیانگر "سقوط ی فاجعھ امتداد در" 

 دؤدا سردار ی خانواده عام قتل در سقوط و مصیبت این ھم شده داده نشان.ا.خ.د.ح حاکمیت سقوط

 و هللا  امان شاه ھای دوره تا و نادر ھای کشی آدم در ھم و شاه ظاھر محمد خلع در ھم و بوده

 و تاریخی ی ھا ریشھ و ھا علت کھ است بھتر ھا مصیبت این بیان این برای. . .  خان هللا حبیب

 بک و ھا تصبره از. آریم بدست منطقی گیری نتیجھ آخر سقوط از تا کنیم بررسی را جامعھ ساختار

 و. بود هشد گلزار گل ما ی جامعھ وطن حزب حاکمیت قبل کھ شود می معلوم چنین فلم این روند

 کھ شود می ادعا فلم این در ھم و. بودند یافتھ دست کردند می آرزو کھ آنچھ بھ افغانستان زحمتکشان

 با وطن حزب. میشد مبدل آسیا کشور ترین پیشرفتھ از یکی بھ افغانستان کرد نمی سقوط حاکمیت اگر

 قادر متحد ملل واقعا آیا؟  پرداخت می کی را دولت خرج و دخل این، کرد می زندگی کی مالی کمک

 زندگی آن دفتر در هللا نجیب داکتر کھ مدتی تمام در توانست می متحد ملل؟ کند تامین را صلح کھ بود

 پر ما تاریخ متاسفانھ. سپرد س آی اس آی بدست را او عاقبت لی و کند کاری او نجات برای میکرد



 بھ ھا خارجی ترساندن برای فقط و فقط کھ است ی کارتونی سلایر بھ شبیھ و ھاست فاجعھ انواع از

 . آید می کار

 

 مستعد از یکی. بود پرچمی ھای چھره ترین درخشان از یکی شک بدون نجیب داکتر، عزیز علیزادۀ

 دھندۀ پیوند او نام کھ کنیم کاری. اخیر سال ٣٠ در قدرت جنگ قربانیان از یکی و بود ھا ترین

 . باشد وطندوستان

 

 شاید نیز هللا نجیب پرزیدنت دوران خارجھ وزیر عبدالوکیل جناب توسط شده ارایھ اسناد از یکی

  :باشد بحث این مکمل
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 بکر شک بدون کھ، نگاشتند را مسایلی پاراگراف چند در نخست بار برای کھ عزیز مزدک از سپاس

 . باشیم داشتھ ایشان از بیشتری ھای چیز عزیز چند فقیر گفتھ بھ امیدوارم. اند تاریخی و

 

 راه از رسیدن شھرت و شخصیت بھ ھمانا افراد شخصیتی خصوصیت ترین کثیف و ترین پایین

 از نیز بخشیدن خدایی سمت را انسانھا دیگر جانب از. است دیگران شخصیت و شھرت تخریب

 جانبھ ھمھ انکشاف عدم از گی نماینده دیگر جانب از و است شرقی تیپیک خصوصیت یکجانب

 شرق، بتوانند بخشیده رھایی امراض ازین را خود شرقی جوامع کھ گاھی ھر. میکند خودی شخصیت

 زیاد مشکالت، رفت خواھد باال اجتماعی شعور، کرد خواھد رشد آھنگ عین با و غرب ھمگام

 این بھ رسیدن تا. گرفت خواھد را ابتذال و گی مانده عقب جای تمدن و یافت خواھند حل راه اجتماعی

 . روشنگری کار با بل، جبھھ در نھ، کرد کار باید آن برای. است پیشرو در درازی راه ھدف



 

 خالی هللا نجیب داکتر رفتن از پس است سیوان و ھاتف محترم تشویش ی مایھ آنچکھ سند دراین

 ؟ یافت می پوشش باید چگونھ قدرت خالی این. است قدرت

 

 "را دل رھیست دل بھ کھ، گوید آنکھ ھر است غلط" 

 . ندارد خبر ماجرا ز پرداز صحنھ آقای این دل

 

  . نمایید مراجعھ سیوان بینن با ھاتف عبدالرحیم گفتگوی متن بھ بیشتر معلومات برای

 

  علیزاده علیزۍ

 نآ از قبل دھھ سھ )جامعھ و جوانان( بنام داشتید تحریر یور را کتاب: مزدک فرید وارگبزر برادر

 چھ ھاست اجنبی اسیر افغانستان کھ است ھمین ھم بنده رومنظ. ام نکرده شوفرام و شدم مستفید

 بیش کفتار افغانستان بھ نسبت شان ھمھ، لندن چھ تھران چھ باشد پنجابی خراب اسالم چھ باشد مسکو

 موش بمقاصد ھا اجنبی ھمین افغانھا بین دارد دووج سمتی، حزبی، قومی تعصبات این تا و، نیستند

 زیان ھم باز و، ھستید اھترگا بھتر شما کھ رسید خواھند تر راحت دارند افغانستان بھ نسبت کھ شان

 ما میان نادرست گفرھن دریغ و فستأ با. دوب خواھد ھم باز دهوب زیان در ھمیشھ کھ ملت را اصلی

 راحت را رگیکدی ھای بریدن سر دارد دووج راست وچھ چپ چھ ژیکیولوایدی مبارزات در ھا افغان

، شخصیت در یا است عقیده در یا ضعف رگنمایان اصل در نومیم نا مشخصھ این کھ، میدھیم انجام

 از بادیآ ماست از دیوناب ھم باز نتیجھ و، دارد صیتوخص ھمین با یگبست نیز اھانت و توھین کھ

 در حتی ریگدی خطرناک گفرھن شده مالحظھ ریکھوط. دوب پرست انھگبی کش دوخ نباید. انگانگبی

 ملیت بھ یاوگ دھید قرار تمجید یا انتقاد مورد را فردی ھر رگا، اینکھ شده ترویج نیز شنفکرانور بین

 چند در ان گبر و شاخھ و میشود تشکیل درخت یگ ساد وبھ کردید تمجید نراآ ملیت یا و کردید انتقاد



 عالج راه پس. نوبیر از شده صادر و کیمیایی جز دوب نخواھد طبیعی کامآل کھ، میکند روظھ دقیقھ

 . دارد نآ بھ یگبست مردم فالح کھ اصالح راه در است رگیکدی تحمل

 

 علنی ھای مالقات بدون و شوروی مداخلھ بدون مردم علنی انتخابات نتیجھ در نجیب صاحب داکتر یاآ

 حزب رسید بقدرت امریکا و رباچفگ وسیلھ بھ نجیب داکتر؟ زد تکیھ قدرت بھ گرباچف با مخفی و

 ویاگ و مخالفین آیا. شد داده سقوط سیوان متحد و ملل امریکا رباچفگ توسط و شکست درھم را

 دیدیم نھ کھ ما؟ کردند ارایھ را مثبت پاسخ کدام نجیب داکتر پنجسالھ صدای بھ اروپایی ھای شخصیت

 و؟ بود چھ شاه ظاھر جواب بیا کھ نزد ھا صدا بار بار خان ظاھر باالی نجیب داکتر آیا. شنیدیم نھ

، تنی، ھار ننگر، شمالی مردم بھ نجیب داکتر بیانیھ کدام؟ بود چھ اروپایی ھای شخصیت جواب

 آریانا چھاراھی در ایشان بیانیھ یک. کشی وقت از جز بھ؟ داشت مثب و عملی نتایج. . . و استادان

 داد شکست بادآ جالل جنگ را دشمن کھ داشت نتیجھ بود حزب اعضای بھ اش دوباره گشت باز کھ

 اواخر درین تا  خاص و مدتی زا ھا بعضی. حزب اعضای وجود در مسلح قوای بل خودش نھ ولی

، حزب مرکزی کمیتھ منشی او نھ کھ مینمایند معرفی حزبی غیر شخص کامال   را نجیب صاحب داکتر

 کارمل ببرک کنار در افغانستان در شوروی حمایت و سیاست طرفدار سالھا نھ و خلقی نھ چمی پر نھ

 خون تاجران این. !!!نداشت ھم کارمل ببرک از مھمتر وظیفھ عملی کار لحاظ از نھ حتی کھ بود

 از بعد نآ چپی و مترقی اندیشھ بھ میشوند پنھان وی فوتو عقب منظور یک بھ تنھا کھ نجیب داکتر

 قرار کھ مصالحھ این خالصھ. مینمایند فکری شستشوی قبر در را نجیب داکتر میکنند مداخلھ شگمر

 الرحیمدعب ھای نوشتھ( کشور از نجیب داکتر رفتن با ھا غربی خود اعترافات و اخیر ھای تحلیل

 می صورت نیست مجاھدین با حتی حاضر ھم امروز تا کھ لبدینگ با) شود توجھ سیوان و ھاتف

 و بودیم ندیده را المللی بین تضمین چنین کھ ما نمیشد خون ھم کسی بینی و بود مصالحھ بھترین رفتگ

 بود شوروی قوای خروج کھ نآ یکی صرف ردندک شارها دوستان قسمیکھ یی فقره ۵ پالن نآ از

 خاک بھ آبرومندانھ شکل بھ شوروی قطعات عودت نھمآ داشت مھم وظیفھ یک نجیب داکتر شد عملی

 نجیب داکتر بخصوص و افغانستان مردم دوست ا  واقع نآ شرکا و متحد ملل و امریکا اگر. شان

 حکومت سقوط از قبل دوسال افغانستان در متحد ملل عساکر مدنآ برای مساعد شرایط میبودند

  حرمت. ھستند و بودند خوش شاه ظاھر ھای چکیده با اول از نھاآ ولی بود ردیدهگ فراھم هللا نجیب



 

 صورت در و بود ملل سازمان توان در صرف قدرت خالی از گیری جلو، عزیز رستگار جواب بھ

 دفتر بھ نجیب داکتر کھ شبی آن فردای. نمیشد خراب وضع سازمان آن نظامی امکانات شدن جابجا

 گپ دو نشست این در او. داشت دیدار خودش تقاضای بر بنا سیوان با اجرایھ ھیئت رفت متحد ملل

 مجاھدین دولت بھ قدرت ـ ٢. شود داده خارج بھ سفر اجازۀ مستعفی جمھور سیری بھ ـ١، داشت

 عملی دوم خواست و نبود اجرایھ ھیئت اختیار در فرودگاه چون بود ناممکن اول خواست. شود سپرده

 اجالس کھ میگفت بریالی یاد زنده. نداشت وجود واحد نظر زمینھ این در یھئاجرا ھیئت در اما بود

 را الزم نصاب پلینوم یا اجالس کھ گفتم برایشان من ولی بگیرد تصمیم زمینھ در باید مرکزی شورای

 جالب. اند شنبھ دو و تاشکنت، ترمز، مزار بین تجارت مصروف مرکزی شورای اعضای اکثر. ندارد

 . اند گروه ھمین از آنوقت حاکمیت و نجیب داکتر عاشقان از زیاد تعداد کھ است

 یکروز او اما میشد پیش بود جمھور یسیر اول معاون کھ ھاتف باید سیوان طرح شدن عملی برای

 معاونین سبکدوشی. بود آورده بدست را خویش سبکدوشی فرمان خویش دیگر ھمقطار سھ با پیش

 خود معاونین خویش استعفای با ھمزمان داکتر چرا اما. بود منتظره غیر سیوان برای جمھور سیری

 ؟ کرد سبکدوش نیز را

 

. است وطن حزب حاکمیت اخیر دوران در جانبھ ھمھ ولی کوتا، شما تشریح این عزیر نوروزی

 حلقات طرف از ا. خ. د. ح تاسیس بعدا و ١٣۴١ سال قبل از مل کار ببرک شخصیت برعلیھ ھئتوط

 . دارد ادامھ حال تا و آغاز حزب در آگاھانھ داخلی ناسیونالیست و خارجی ارتجاعی

 

 ھای انگیزه امیدوارم، سیاسی تا اند عاطفی بیشتر عزیز فقیرچند کھ نوشتم باال ھای یادداشت در من

 فقیر از عزیز شاھپور و عزیز نوروزی لطیف مثل بھ ھم من. باشد خودشان مایھ درون با شان فکری

، شود می ادعا فیلم در آنچی با آنرا و نمایند تحلیل مفھومی نظر از را کودتا تا کردم تقاضا گرامی چند

 تغییر کھ میدھم حق خود بھ من. گردید مطرح شان آدرس بھ دیگر ھای پرسش بعد. کنند اثباتی مقایسھ

 از من. بدانم غلط جای در غلط بازی بازھم، نباشد آن عقب در ھم نیتی اگر، را دیگر سوی بھ بحث



 احمد با و برگردند کنونی جدی بحث بھ کھ نمایم می تقاضا کنونی عنوان این زیر در عزیز فقیرچند

 . بگیرند تماس عمیق ولی کوتاه مفھومی مسایل روی یکجا عزیز فرد عزیز

 

 این، اند کشور یک سیاسی نظام یریتغ در کوشا کھ است ھا نظامی از گروه نظامی کرد عمل کودتا

 جدید نظام آوردن کار روی در عوام مردم و ندارد کار و سر مردم بھ و نیست مردم از نظامی حرکت

 آن عقب در یا و باشند داشتھ مردمی ھای شعار ظاھر در ھا نظامی این ولو ندارند نقشی گونھ ھیچ

 . باشد داشتھ وجود مردمی مدعی حزبی یا سازمان

 

، نیست مکمل معذرت با و کنید می تصویر کودتا از شما کھ تعریف ھمین با حتا، عزیز چندیھوک

 توضیح، داد سقوط گراییمقو گودال بھ را ثور رژیم اخیر کودتا کھ، را تان ادعای آن شما بازھم

 . کرنولوژیک تشریح با البتھ، دھید

 

 . بنویسید انرا مکمل تعریف و کنید لطف شما

 

 از اند نکرده مراجعھ صفحھ این آرشیف در ما دوست دو این کھ مینویسم کوتاه نموده سالم را دوستان

 چیان کودتا و کودتا این روی صراحت بھ ما. اند مصروف خاکستر با بازی در کھ است سبب این

 انداختن براه در باشد مترقی و عالی ھای اندیشھ دارای کھ مردمی حزب یک من نظر از. کردیم بحث

 و مقبول ھای فلم آغاز از قبل کھ را فلمی سر دارم یاد بھ من. باشد نمی موافق کودتا دادن سازمان و

 سر اھ سینما از یکی بھ تصادف روز شاید ھم دوستان این و میشد گذاشتھ ھا سینما در ھندی پرکیف

 عمل بلکھ نھ نقش یک آن است دقیق نموده بازی امین را فلم بچھ نقش کھ سرفلمی ھمان و باشند زده

 . بود پذیرفتھ انجام کھ بود



 

 نظامی توسط مگر خونین حرکت این آیا. بود پزیر نا برگشت انقالب آیا ثور ھفت شما نظر از پس

 بھ و ھا شھر ھمھ در مردم آیا، شد نھ انداختھ براه ھوایی قوای از بخش و دار زره چھار قوای ھای

 ؟؟ بودند خاستھ پا بھ رژیم علیھ بر متمادی زمان از کابل در خصوص

 

 کھ است این کودتا با انقالب فرق :نویسمب باید شما گرامی حضور ساده زبان بھ کودتا مورد در اول

 در، نیرو بھ مجھز و مسلح اقلیت یک، دومی در نیست چنین کودتا ولی دارد مردمی ماھیت انقالب

 و میریزد ھم در را موجود وضع و میکنند قیام، است جامعھ اکثریت بر حاکم کھ دیگری اقلیت مقابل

 ندارد کودتاگران بودن ناصالح یا صالح بھ ارتباطی استقرار این و میگیرد قرار قبلی گروه جای خود

 انفعاالت و فعل در و ھستند خارج حساب از مردم اکثریت کودتا در کھ اینست دارد اھمیت کھ آنچھ

 . ندارند نقشی

 

 صورت نیز شان دیگر یکی علیھ بر، حزب یا، سازمان یک اعضای بین در میتواند کودتایی عمل این

 تکومح و، نیستند زیدخل مردم و است کننده تعین آن در نظامی بخش اصلی گردان ھم باز کھ بگیرد

 . نیست مردمی

 . میکند افاده را مطلب ھمین ھم من کامنت

 

 برای نژاد احمدی و سرکوزی مثل بھ شما، ام نموده ژورنالیستی کار عمر یک من، گرامی چند فقیر

 بدست را تان ھای پاسخ از مجموع کھ زمانی. کنید می حوالھ پرسش بھ را پرسش، پاسخ از فرار

 . میدھم را نظرم من بعدا، آوردم



 روان ھوایی میدان سوی بھ هللا نجیب کھ شبی آن در کھ بنویسید واضح خیلی، گرامی چند فقیر شما اما

، مزدک عزیزان نھ کھ، بگوئید ھایی چیز حداقل، گذشت چی، حکومت دھی تسلیمی روز تا، شد

 !نداشتند خبر عینی شاھدان دیگر نھ و عظیمی

 

 نوشتھ چرا، میدھید نظر اخیر در شما اگر پس. کنید نھ مقایسھ نژاد احمدی با مرا است خواھش یک

 شما را مکمل تعریف پس بگوید دارد مقابل طرف را حق این و، نیست مکمل تعریف این کھ اید

 . بنویسید

 

 با ھمراه نظم و سیستم در بنیادی و کلی تغییرات برای جامعھ در سیاسی اقدام و عملکرد ھر

 ھمواره اکنون تا آن از قبل و ھا فرعون زمان از حقیقت این. است کھنھ و نو میان تضادھا موجودیت

 جریان در آن از بعد و، )فرعون طبیب سینوھھ: کتاب ماجراھای بھ شود مراجعھ( است بوده چنین

. اند بوده چنین اند آمده دیگری از بعد یکی کھ ھای آیین. است بوده تعامل ھمین شاھد بشریت تاریخ

 ولو. ندارد وجود جامعھ در معمول بدون عامل صفت بھ یی پدیده ھیچ کھ است حقیقت این دیگر مسئلھ

، میشوند انجام خویش قبلی جریانات ھای عملکرد اثر در ھا کودتا، بگیریم نظر در نیز را کودتا اگر

 را تاریخی حادثھ یک یا مسئلھ یک مباحثھ جریان در نمیتوانیم ما. آن خصوصیات از نظر صرف

 پرواز دیگر شاخ ھب شاخ یک از گویا و نماییم درست بررسی آن قبلی عوامل نظرداشت در بدون

 از گی یکباره بھ ناکرده تمام آنرا میکنند صحبت کودتا از اھیگ کھ چندیھوک آقای مانند، نماییم

 دریافت برای سازنده صحبت تا گفت میتوان گویی سفسطھ بیشتر این بھ. میرانند سخن انترناسیونالیزم

 کسانی نواقص جستجوی، دادن انتقاد باد بھ را چیز ھمھ و گرفتن قرار اپوزیسیون سکوی در. حقیقت

 از، آوردند بوجود افغانستان مانند کرختی جامعھ در را جنبشی، بد یا خوب، و کردند کاری اقل حد کھ

 آنھای. میدھد انجام کاری کھ میکند کسی اشتباه اما. است سیاسی برآمد و تبارز نوع ترین سھل جملھ

 کھ اکنون کھ نیستند بیش مفتخواران، اند داده قرار قربانی مقام در را خود اکنون و اند نجنبده ھیچ کھ

، میبود شان خود بدست اگر کھ میکنند انتقاد کارھای از و برآمده کل عقل مقام در، شده مساعد زمینھ

 رھبران ھای عملکرد از اعظم بخش باره در حرفھا ھمین. نمیتوانستند تقسیم نیز را. . . تا دو جو شاید

 حاکم روحیھ و گذشتھ حاکم شرایط مبنای بر باید گذشتھ حوادث بر قضاوت. است صادق نیز.ا.خ.د.ح



 ھمھ سابق ھای امپراتور تمام، است امروز پدوفیل اسالم پیغمبر آن غیر در، پذیرد صورت دوران آن

 حقوق ناقضان نیز گذشتھ قرن شروع ھای بلشویک، نبودند بیش ھای سادیست و خونخواران یکسره

 بیان آزادی باره در. میشود گرفتھ خوبتر ماھی، کنیم آلود گل را آب بیایید. غیره و غیره و بودند بشر

 برمی غرب جوامع از بیشترین، است دموکراسی از بخشی گویا کھ باره درین ایلوزیان کھ گفت باید

 . بیان آزادی بجز، دارد وجود دیگری ھرچیزی شان ھای رسانھ در کھ آید

 

 طور، شنید ھم مقابل طرف از است الزم، است قضیھ یکطرف و نوشت صاحب مزدک کھ را سخنانی

 گروھی ھای رسانھ انعکاسات و سایرین و توخی اقای، نجیب داکتر یار دست مصاحبھ از مثال

 مقایسھ ھم با ھمھ، میگویند چھ انھا کھ المللی بین

 

 سوال یدینما تعمق مورد در استید ھم سیاسی آگاه چون و آمدید حزبی داخل کودتا مطلب اصل بھ خود

 من. ام دیده خود چشم بھ چون نیستم بزح داخل در کودتا منکر من. میگردد حل شما تعمق در شما

 مشکل میتواند آن سالم اداره و سوق ولی باشد نمی وطن و مردم نفع بھ کودتای ھیچ کھ نوشتم آغاز در

 . باشد مردم درد کشای

 عزیزان ھم و شما بھ را "ویساک" ھنود اھل مقدس روز کھ نگردد فراموشم فقیرچند گرامی ھموطن

 . میدارم عرض تبریک و باش شاد ھنود ھال

 

 با بحث از میکنید توھین و شخصی حمالت و میسازید خصوصی دارید را بحث شما بارکزوی جناب

 . میخواھم رتذمع شما

 خوانده امید را بارکزوی اقای کامنت، بودم گرفتھ غلط من کھ را آدرس ھم این صاحب نجمی جناب

  .باشید



 

 با و نداده انجام آن دقیق شکل بھ خود را خود دستیاری نجیب صاحب داکتر دستیار چند فقیر جناب

 . بیشتر چیزی نھ اند سرایان یاوه هگرو یک ھا این معذرت

 نھ. آید می میدان در تحقیر و توھین بدون سخنور. ھا عقده گشایش و توھین جز ندارند سخن ندیگرا

 . جانبھ یک و فرسوده، کھنھ ھای فلم نمایش با

 

 و نجیب داکتر دستیار مورد در کنم قبول آنرا نیستم مجبور من ولی ھستید آزاد تان نظر ابراز در شما

 . باشم داشتھ نظر مد را آن تا میدھم حق خود بھ من آن مصاحبھ

 

 خود قبلی یادداشت دو یکی در. آید می شان خوش کھ دارند قبول را سخنانی تنھا چندیھوک جناب

 قھر آن رھبران بر، اند قھر ھایش عملکرد و حزب بر، اند قھر) چندیھوک آقای( ایشان کھ بودم نوشتھ

 شان برای کھ مسایلی سایر و اند قھر شد حکمفرما کشور در حزب شکست از بعد کھ شرایطی بر، اند

 کھ گفتند ایشان زیرا شدم قایل احترام من ھم قھر این بھ. اند قھر میشود تمام ثقیل قبولش و تصور

 موضوع یک و بپردازند بحث بھ، کردند نزول خویش قھر از کھ ھرزمانی لذا، اند نبوده حزب عضو

 . فرمایند لطف دیگرش بھ بعد کرده تمام را

 

 و حکایت کلیپ ویدیو. کرده شروع دم از کردن پوست و کشتن بھ را گاو ما گرامی، دوست نجیمی

 بمطل کالوه بھ باید حال و میکرد نجیب داکتر رھبری تحت وطن حزب حاکمیت سقوط از شکایت

 ھمانطور ولی. نیست شما میل مخالف کسی دارید حق شما؟؟؟ کودتا یا بود انقالب ثور حادثھ کھ رفت

 ھم باز و. نداریم را خواندن و نوشتن چرند حوصلھ ھم ما میشود تمام زشت شما بھ دوستان کامنت کھ

 یدینما مراجعھ آرشیف بھ شما و شده گذاشتھ صفحھ در تکرار در تکرار بحث این کھ شما بھ خطاب

 این در سوال ولی موافقم گرامی مزدک محترم نظریات و ھا رفح با من. میگردد حل شما سوال



، باشد حزب یسیر باشد لحسم قوای نداناسرقوم باشد مردم محبوب کھ جمھور یسیر یک کھ جاست

 ؟؟؟ بگذارد فرار بھ پا چرا باشد داشتھ خود با را لحسم قوای

   

 ؟کردند فرار ھمھ چرا، دارم ھم من را سوال ھمین

 

 عرض بھ ی نکتھ چند ھا کودتا درمورد: اینکھ برسانم عرض بھ شما خدمت !دوستان ھمھ بھ سالم

 نام ھم را نآ آغازگر، میشود آغاز ھا کودتا از فاجعھ، باشد شده درک مطلب عمق گرا، رسانیدم

 این، نداشت امکان ازین بھتر قدرت ریتغی، ١٩٩٢ درسال قدرت ریتغی بھ میشود مربوط آنچھ. گرفتم

 تاریخ طول در قدرت یریتغ ترین فرھنگ با و بھترین ببینیم انصاف عینک از اگر را قدرت یریتغ

 بحث؟ گرفت شکل گونھ چھ حوادث قدرت ریتغی از بعد اینکھ. بود کشور این اخیر سال پنجاه دوصد

 و زیرکانھ، ماھرانھ یووید این گوینده. دارد ضرورت را جدید بحث عنوان ایجاب کھ، است دیگری

 آگھ حقیقت کز کس آن داند« است کرده بازگو وارونھ صد در صد را حقایق برانگیزانھ احساس

 . . . »است

 

 عقالنی یار دست آقای را نآ آیا؟؟؟ چرا و کرد آغاز کی را فرار کھ کنیم را سوال این باید ھمھ ما

 . نیست حیات کھ ھم داکتر شھید و نھ کھ؟؟؟ میدھند یا و اند هداد جواب

 

 و اشرار مقابل در کردن پایداری یا و قدرت تحویل سناریوی کھ بگویند نموده لطف چندیھوک آقای

 را ایشان اینحد تا کھ نشد کھ میشد باید چی؟ میگردد ترسیم چگونھ شان خیالپرداز ذھن در دادن قربانی

  ؟است کرده منزجر



 

 فرار اما، نیامد میان بھ قدرت خآلی و ماند جا بھ نظام اما، شد قدرت خلع کارمل، شد کشتھ کی هتر

 . شد ھمھ فرار سبب نجیب

 حزب اگر. کابل در شوروی شده صادر رژیم سقوط برای، است اعراب و غرب دست ساختھ اشرار

 . نداشت وجود امروزی بشکل ھم اشرار درنمیک دؤدا ضد بر را کودتا

 

 بی، پول بی دولت«: نشدید مزدک محترم یادداشت ترین گویا ولی ترین کوتاه متوجھ گمانم بھ شما

 قطع ھایش شاھرگ تمام و بود ناپذیر اجتناب سقوط یعنی. »نداشت ادامھ امکان اکماالت بدون، اسلحھ

 آن غیر در، نکرد کی و کرد مردی کجا در کی کھ بود ھا مسوولیت آخرین سر بر حرف. بودند شده

 از بعد شما کھ را دولتی. بود گردیده تعیین مردم و حزب اراده از خارج قبل از کشور مردم سرنوشت

 سال ھرات اول حوادث در آن غیر در، بود دیگران اراده از ماند بجا کھ کردید یاد گردشی پادشاه دو

 ماجراجویی بوی مورد درین شما پافشاری. است ساده خیلی حقیقت این فھم. میکرد سقوط ١٣۵٧

 . میدھد

 

. ندانست ھم ساخنتد نجیب را نجیب کھرا  آنانی قدر، کرد جفا ووطن مردم، ھا حزبی، حزب بھ نجیب

 . نمیرسد منزل بھ کج بار اند گفتھ چون نتوانست کھ میکرد فرار دولت و حزب با مشوره بدون

 

 ادامھ شکل این بھ ببردازید تان قناعت بھ نخواھید خود اگر. دارد لنگ یک شما مرغ، عزیز چند فقیر

 برای. کردم خودداری شما با بحث از قبل روز دو من. میگیرید را فریب عوام و زشت چھره دھید

  .باشید شاد. است سیاه شیر شما



 

 تاریخ درج آن اسناد کھ است مسلم حقیقت این و بود کودتا ضد بر حزب رھبری سالم بخش آنکھ با

 قرار کجا در ما کشور حاال کھ میکنید فکر چی، نمیکرد کودتا دؤدا ضد بر حزب اگر اما است شده

 ؟ میداشت

 

 گناه بی مردم رکشتا، ھستید تان قبیلوی و عقیدوی ھای دیکتاتور و ھا دیکتات گرویده در دوستان شما

 فرمودند قبول را این صاحب مزدک حالیکھ در میکنید قلمداد درست سیاست را وطن کامل تخریب و

 . بود کشور برای، شوم و بار نکبت حادثھ یک ینا کھ

 . تیرفذپ را تحمیل این حزب و ھا روس جانب از بود تحمیلی کودتا این پس

 

 حزب اساسات از و بودیم حزبی ما. نشده ھم پیشنھاد چیزی و نکردیم قبول را چیزی حال تا ما ،قربان

 . ندارد ھم را دفاع جای سبب این بھ کشاند تباھی بھ را ما قبیلھ زیرا قبیلھ و قوم از نھ میکنیم دفاع خود

، فرمان پرده پشت رھبر کدام باشد زندان در حزب رھبری ھمھ زمانیکھ ،سوال شما از ھم زبا ،قربان

 ؟؟؟ میدھد را کودتا قومانده و دستور

 میدارم آرزو ھمھ بھ خوش شب

 

 ھای شیوه حزب رھبران و حزبی مسایل مورد در چندیھوک محترم صحبت شیوه کھ است جالب

 حزبی یک کھ داشتند تالش یک اخیر تا شروع از کھ آورد می بیاد را سمندر باقی آقای مباحثھ

 تالشی چنین نیز اینجا. بنمایند را معذرت تقاضای آن اساس بر آنھا و است شده اشتباه کھ کند اعتراف

 . میرسد همشاھد بھ



 

 خوب من. کنیم اختالط عزیز چندیھوک خواست مطابق و بگذریم تعریف و تدقیق و تحلیل از کھ بیایید

 در خورشیدی ١٣۵٨ سال حوت سوم شب در کھ شاھدم شخصن و بودم جوان نو، دارم خاطر بھ

 اگر. بود داده سر را اکبر و هللا نعرۀ شوق و شور بسیار با منزلش بالکن از ھندویی کابل پروان کارتۀ

 این غیر و است خودش کھ است قسم مقبول رسول بھ بوده پروان کارتۀ در عزیز چندیھوک منزل

 چرا کھ دارد شکایت حاال دید را هللا زور و مجاھدین زور وقتی. ھاھاھاھا نبوده دیگر کسی جناب

 اما نبودید دولتداری شایستۀ شما، یدنبود مستحق شما، نبود شما با حق، بودید کودتایی؟ کردید سقوط

سن و خوب ھای مشخصھ از یکی !عزیز ندیھوکچ؟ کردید سقوط چرا  خلق دموکراتیک دولت کھ حُ

 و چپ، مسلمان و کفر کھ امین هللا حفیظ حکومت اول ماه سیزده منھای. بود بودنش سیکوالر، داشت

 حاکمیت دوران باقی سوختند آتش درین ھمھ حزبی غیر و حزبی باالخره و بیسواد و باسواد، راست

 توانش حد تا افغانستان ھندوی اقلیت برای مخصوصن و بود سیکوالر دولت یک خلق دموکراتیک

 ھم نشناسی حق اینقدر. بود کرده ضمانت را ایشان مذھبی مناسک ھای آزادی و داده انجام خدمات

 ھاھاھا؟ کردید سقوط چرا اما است درست این بلی، گویید می حتمن یا و. نیست خوب

 

 دو چرا ما، حساس و مھم شدت بھ ھای رخداد کھ رویداد این از دھھ دو گذشت با کھ دانم نمی من

 مورد در باید. است مھم ھا درس دریافت برای تنھا ما برای دیروز. ایم چسپیده مسالھ این بھ دستھ

 در سر ما و، اند کشور ھای رخداد متوجھ دنیا تمام. بزنیم گپ، دھد می شکل را ھا فردا کھ امروز

 را دوغی و یمینما می خوش آن بھ را خویش دل و شکنیم می بت و سازیم می بت و داریم گذشتھ

 کوھی و گذرد می کھ ھایی ھظلح بھ بیایید. نیست متصور آن از یی مسکھ امید ھیچ کھ زنیم می مشک

 کنیم ستایش یا و بفرستیم نفرین دیروز بھ اگر. کنیم توجھ، است داده قرار ما برابر در را ھا سوژه از

 ؟ دھد می رخ کنونی حال و ما حال در دگرگونیی چی

 

 تکرار را تاریخ ،. ..  نکنند سیربر و تحلیل را تاریخ و نیاموزند تاریخ از و دنندان را تاریخ کسانیکھ

 . میکنند



 

 تمام، دولت و دین جدایی و نگرانھ گیتی ترش بھ یا سکوالریزم مقولھٔ  این کھ دانید می شما، ینھآی آقای

 در را زدایی دین کھ مستبدی ھای نظام شما. گیرد نمی بر در را ساالر مردم جامعھٔ  یک ھای بعد

 شما گفتھٔ  بھ دولت یک توانید نمی، بنگارند جدا ھم دولت از را آن و نمایند دنبال شان سیاست

 دین نگرش نی دارد قرار مردم رای و بیان آزادی ساالر مردم نظام یک گوھر در. بنامید دموکراتیک

 برای نیست رسمی دینی ھیچ، نمایید می حس را اش تجربھ خود کھ نظام این در. نداری دین یا مداری

 ھم یا و دیگر ھای کیش و ھا ھبذم، ھا دین نیایش فضای، بسازیم رسمی را دینی ھرگاه کھ این

 ممکن تھبال. داریم را گاھی گاه فریاد حق نیز، تابوت نآ منتظر ما. رود می میان از، دین بھ ناباوری

 سخنان، شان میان تمیز و نو ھای گپ بوییدن برای، اما، شوند شنیده پوپنک بوی ھای حرف این از

 . نیست حقی دیگر این مستبدانھ دیگاه در البتھ. دارند حضور حق ھم کھنھ

 

 داکتر محترم بھ خطاب من موقعیکھ نآ از !سالم چند فقیر صاحب داکتر محترم، یززع دوستان و رفقا

 نوشتھ، نمودم مطرح را تکراری سوال کھ نجیمی فیاض اقای از پوزش با رامیگ چند فقیر صاحب

 جواب را سوال جز یک فقیرچند صاحب داکتر محترم چند ھر. نمودم مطالعھ را دوستان بعدی ھای

 ھا نوشتھ نآ نھ چاندیھوک صاحب داکتر ولی. کردند ارایھ مکمل تشریح نآ بھ دوستان سایر و، فتندگ

 بھ پس رفتمگن یاد ھم حال تا را کلمات با بازی و فتنگ لغت زیاد من چون. !!!تایید نھ کردند ردرا 

 ژیکیتیاسترا ھدف باالی موضوع: اینکھ میکنم عرض چند فقیر صاحب داکتر خدمت ساده زبان

 یک ضرر بھ چھ و باشد مردم نفع بھ چھ، سیاه و سرخ چھ باشد سفید چھ کودتا. میچرخید باید کودتا

 مثال. قدرت بھ زدن تکیھ و حفظ، ھداریگن حاکمیت سیاسی قدرت غضب و رفتنگ :اینکھ دارد ھدف

 خاندان دادن خاتمھ برای کھ ثور انقالب یا کودتا، شاھی ظاھر رژیم بر خان داوود کودتا مانند میرنم

 شاه و اشرف شاه تاریخ دور ھای دوره ھای مثال ھم یا و مدآ رویکار حزبی و پذیرفت انجام نادری

 فوق ویدیو در. نکرد مشاھد را چیزی چنین کسی دموکراتیک رژیم سقوط در بنا. غیره. . . و محمود

 از متن، رفتگ خواھم تماس درمورد اً بعد((( دارد افغانی ضد و نامردانھ متن خیلی متاسفانھ کھ

 بھ یوم استو غازی در را طالب دوره دار چادری زن اعدام فلم صحنھ، دارد شکایت بریالی مرحوم

 نھ و باشند زده بقدرت تکیھ کارمل ببرک یاد زنده کھ ندیدم!!!))) ؟؟؟مبارزه شد این ذاردگ می نمایش

ست رانگدی نھ و شد صدراعظم فقید بریالی محمود مرحوم  اعضای نھ و کردند غصب را کلیدی ھای پٌ



 از نجیب صاحب داکتر کلی حاکمیت زمان در ھا امیدواری این زیرا دادند ادامھ شان وظایف بھ حزب

 بدون کشور جمھور رییس یک زمانیکھ کنید فکر خود نزد شریفانھ ی لحظھ خود شما. بود رفتھ بین

 قدرت و کرسی از من کند اعالن و اعالم مخالفین بھ خطاب قبل ھا ماه از خویش معاونین با مشوره

 شب خرینآ وحتی نشود دیده مقابل طرف از سبز چراغ و عالمھ کوچکترین ولی!!!! یدیبیا استم تیر

 چھ نافرجامش فرار از بعد رانگدی و؟ میدھد را چھ معنی باشد نشده ساختھ شان انتقالی حکومت سقوط

 شھر داخل ھا نعره با کرده اعتراف بارھا خودش ھمانطوریکھ پاکستانی ملیشھ با لبدینگ ذارندگب؟ کنند

 کھ میدانستند الیق نا الیق شمول بھ رھبری اکثریت اینکھ درک با؟ ببرند سر را وھمھ شوند کابل

 بل نمیشود محسوب کودتا این من دید از پس!!! خورده را سیوان فریب و کرده مگ راه نجیب داکتر

 با لبدینگ صرف اینکھ بود ھمان نیز نجیب صاحب داکتر ھدف کھ است ی ونھگ بھ قدرت تسلیمی

 صلح سھم رفتھگن سھم نیز حال تا میکنم تکرار رانگدی وبعدا صاحب داکتر خودی تالشھای وجود

 زون((؟ صاحب چند فقیر غرض چھ را خودت و من کرد انتخاب ھمیش مثل گچن سھم بھ را میزآ

 بیاد ذاشتندگ می صلح زون را اسمش و غیره و خوست مانند میکردند سقوط رگدی پی یکی کھ ھای

 میشوند خستھ دوستان اند زیاد ھا حرف. ))نمیتوانید دیده را واقعیت چرا نکردند گجن نجاآ یاآ بیاورید

 بخش قناعت اقل حد یریگ نتیجھ موضوع یک از تا مینمایم تقاضا دوستان سایر مانند شما از ھم باز

 فیسبوک در رامیگ شما قلمی مبارزه. نکنید پیشکش را رگدی مطلب و موضوع نشود حاصل اکثریت

 ارزش با سھم، انتحاری حمالت رد ادیان در خرافات، پاکستانی افراطی رایانگ اسالم، ارتجاع ضد بر

 معذرت دوستان از: نوت حرمت. میکند کفایت ما برای و قدر قابل ریگ روشن جنبش صفحھ در تان

 کردم تکرار رگ دی عباره بھ را شان نوشتھ میخواھم

 

 تماس افغان ھای ھندو بھ مربوط مسایل روی صرفا من ام کامنت کدام در، گرامی صاحب پامیری

 با کسی ھا نیستوکم اصطالح بھ دوران کھ ام کرده کرذ خود ھای مصاحبھ چندین طی در من. گرفتم

 و داشتیم را مساوی حقوق جنگ از ناشی ھایی کاستی و کمی وجود با و نداشتھ کاری ما عقیده و دین

 دیگر جانب از. شد ھمھ بیماری سبب عمومی فتآ اما. است بوده امانی دوران از بعد شاید این

 بشر حقوق یا و داشت جود و بیان آزادی و کراسی دمو شما حاکمیت زمان در کھ گفت نمیتوان

 ذکر قابل کھ دیگری نکتھ. داشت وجود مخالف عقاید تحمل و سیاسی پلورالیسم یا و میشد مراعات

 ھبیذم عقاید و مناسک اجری آزادی اساسی قانون در نجیب داکتر جمھوری ریاست زمان در، است

 قیدهع بھ تاریخی ی ھا بحث روی اما، گردید مسجل غیرمشروط طور کشور در اسالم غیر ھای اقلیت



 ابراز را خویش نظرات زمینھ در و شوند ه گاآ حقایق از تا دارند را حق این کشور اتباع ھمھ من

 ابراز حق مورد در پس، داشتند را مساوی حق ھا ھندو چون کھ بود نخواھد معنی بدین این. نمایند

 شخصی کامال بحث درین ام نظرات و نیستم افغان ھای ھندو ھمھ نماینده من، ندارند را مخالف نظر

 فرھنگ از دوستان بعضی ھنوز بود توجھ قابل زیاد بحث این مجموع در من نظر از کھ مسلھ. است

 ھم ھنوز دیالوگ جای را دیکتھ، دارند کوشش و اند مانده دور بحث و مناقشھ آرت و یریذپ تحمل

 . ارمذگ سپاس شدند شامل بحث در کھ دوستان ھمھ از اخیر در. دھند ترجیح

 

 تشریف داشتند شرکت وطن حزب ایجاد در کھ کلیدی ھای شخصیت صفحھ درین! عزیز فقیرچند

 ھیچ ھم زمان ھمان کھ بیچارۀ من نسازد فراھم را شما قناعت مزدک آقای توضیحات وقتی. دارند

 و کرد سقوط دولت این؟ بدھم انجام شما جناب قناعت برای ناکام تالش چرا، ھیچ ھیچ ھم حاال و بودم

 حامی ھکذا. نداشت خود با را ملت حمایت و نبود ملت ارادۀ از اش منبع چون کرد می سقوط باید

 برای. بود برداشتھ حکومت این حمایت از دست و بود مرگ حال در خودش ھمچنان اش الملی بین

 افغانستان تجزیۀ بھ منجر حاکمیت این سقوط. زیاد نھ و کم نھ ھمین فقط و کرد سقوط حکومت این من

 طول در بار اولین برای دولت نرسیدند قدرت بھ هللا نجیب داکتر مخالفین یا و بریالی محمود، نشد

 از کودتا گویا بودن قومی اتھام بنآ. کرد انتقال خونریزی بدون آمیز مسالمت شکل بھ افغانستان تاریخ

 . است نادرست بیخ

 

 دگر، ثور تحول سوی بھ را موضوع باید داریم بحث .ا.ج رژیم سقوط روی ما اگر: بزرگوار دوستان

 کھ باال» ھا«لیبک ویوید بھ میگردیم بر. میشود طوالنی و پراگنده بحث چون کشانیم ن غیره و تحوالت

» ھا«ویوید کلیب این است این من نظر هوتاک بسیار و بسیار. است محترم چند فقیر آقای برای دلچسب

 سیاسی تجارت شاید تعداد یک ای بر اما ارزش بی مطلقا من برای کھ یتکماح سقوط اخیر ھای روز 

  :کرد میتوان سیربر چنین مختصرا را سقوط آغاز. بود خواھد

/ ١ بود عیان قسمیکھ رسیدن قدرت از بعد گرباچف :شوروی در امریکا و غرب اصلی مھره گرباچف

 شوروی بی. جی. کی رگدی کھ گرباچف، غیره و مربوط ھای کشور سقوط/ ٢ شوروی بردن بین از

 . کردند آغاز خود اصلی ھای مھره توسط را ھا رژیم سقوط یھا پالن و شدند فعال بود هھمرا او با



 طرف از. داشت جریان داغ جنگ کھ افغانستان یباال میایم، ستا دگر بحث رگدی ھای کشور سقوط

 کھ گرفتند دست در را. ا. د. ج رژیم مرحلھ بھ مرحلھ سقوط آغاز برای اساسی کاندیدان بی. گی. کی

 دست در ما حزب و رژیم سقوط برای را تبر و شد اول کاندید» نجیب رفیق« هللا نجیب دوکتور

 ھمھ ورنھ کندیم کار دستم یک دارم فغان و آه کھ دارد درد من چپ دست قدرنآ عزیز دوستان گرفت

 نگردم فلج امید نوشتم می بار یک را

 

 

 آدرس بھ نامناسب ھای واژه بعضی ھا نویسی یادداشت در اینکھ از پوزش ضمن، گرانمایھ چند فقیر

 کھ، عزیز چند فقیر با پولیمیک عوض بھ تا دارم تقاضا عزیز دوستان ھمھ از ھمچنان، نگاشتم شما

 . برگردند موضوع اصل بھ، شدم آن داخل جا بی نیز خودم

 

 میکنم تایید را نجیمی فیاض محترم اخیر نوشتھ دوستان و رفقا سایر از پوزش عزض با نیز بنده

 و. ا. خ. د حزب عضویت کھ نمودند عرض ایشان ھستند ما ھمھ برادر چند ریفق صاحب داکتر محترم

 کھ رانگدی از و خود از انتقاد وییگ ترت شیوه از ایشان کھ اینست من تشویش ندارند را احزاب رگدی

 نوشتھ از قراریکھ ردندگن خاطر آزرده ایم کرده و داریم نھیدیر عادت نآ بھ حزب اعضای منحیث ما

 چون ھا نیشنی ھم و ارگروز، شرایط بنابر کھ اند حقایق دنبال ایشان میشود تحلیل و مفھوم شان ھای

 قانع پاسخ نآ بھ باید کھ باشند داشتھ سواالتی رگدی چند و جمشیدی محسن محمد محترم شان دوست

 در، باشم وگ جواب بتوانم کھیجای تا صاحب داکتر سوال ھر بھ حاضرم شخصا من شود ارایھ کننده

 حاکمیت زمان در چند فقیر صاحب داکتر کھ نمیکنم فراموش خواست خواھم کمک نآ غیر

 حرمت. اند کرده وطن نآ اوالد بھ را صحی خدمات دموکراتیک

 ھوای بھ نمیشوی فلج ھم حاال نکرد فلج امین کھ را خودت باشید راحت شما رامیگ صاحب شاھپور

  .نکنید تشویش و بزنید قدم تازه



 

 كھ گرفت قرار توجھ مورد موضوع مزدك، چند محترم ھاي داشتدیا مطالعھ سالم، با عزیز دوستان

 موجود واقعي فضاي جریان در ما سقوط آستانھ در. بود خواھد كننده روشن شود پرداختھ نھاآ بھ اگر

 نگاه با نھمآ كھ عظیمي محترم ھاي داشتدیا جز بھ( نداشتیم قرار دولت و حزب رھبري حلقھء میان

 مزدك محترم تا كنم مطرح نوبت بھ و پرسشگونھ را موضوع چند میخواھم) اند نگاشتھ بیرون از

 و ملكي حزب از ھا خلقي: "سقوط آستانھ در كھ نمودید اشاره باال در شما، مزدك محترم: بدھد جواب

 روسیھ دفاع وزارت حمایت از آنھا میخواستند بیشتر قدرت نظامي بخش بھ و میزدند گپ نظامي

 ارتباطات این كھ بدانم خواستم "داشتند وحكمتیار ھا پاكستاني با ھم تنگاتنگ روابط و بودند برخوردار

 ؟ بودند تشخیص قابل مسایل این چطور؟ بود علني انقدر ھا باال باال نآ در

 

، میگذارم آن اصلی مسیر از بحث ساختن دور خاطر بھ نھ درینجا را توخی اسحاق جناب نبشتھ یک

 منتظر اما. نگاشت خواھم بعدتر کمی آن مورد در. باشد می بحث ھمین یی ادامھ و مطالعھ جھت بلکھ

 پرسش و نمایند استفاده عزیز اجمل یی شیوه از نیز دیگر دوستان امیدوارم. ھستیم عزیز مزدک پاسخ

  . نمود بحث بتوان آن روی بعدا تا، کنند مطرح ھایی
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 ھا پرچمی دست در خاد، داشتند اختیار در بزرگ نیروی جناح ھردو اردو در کھ بود روشن ھمھ بر

 افزایش برای تالش ھا شوروی برامدن آستانۀ در. بود ھا خلقی دست در بیشتر داخلھ وزارت و

 انجام بیشتر سرعت و جدیت با ھا پرچمی و ھا خلقی میان قدرت درونی ھای بازی در امکانات

 بھ. بود شده تبدیل جدی امر یک بھ دیگر ھا خلقی جانب از کودتا خطر ھا پرچمی برای. میگرفت

 . شد تشکیل ملی گارد دولتی امنیت وزارت جنب در کودتاھا از گیری جلو منظور

 با مخالفت کارزار حزبی سازمانھای جلسات در و پرداختند شدید مخالفت بھ گارد تشکیل با ھا خلقی

 میدانستند بزرگ امتیازات با آنھم و ضروری غیر، دوم اردوی را گارد آنھا. انداختند براه را اقدام این
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 یسیر میان ھا کشمکش. میکردند تاکید آن نقش افزایش بھ و دانستھ کامل اعتماد مستحق را اردو و

 بر بیشتر و بود شوروی امنیت کمیتۀ ابتکار گارد تشکیل. شد آغاز جا ھمین از دفاع وزیر و جمھور

 . داشت اتکا سوریھ و عراق تجارب

 افغانستان ی اردو تقویت و تشکیل در آنھا ناکامی معنای بھ گارد ایجاد نیز شوروی دفاع وزارت برای

 سازمان و اردو بزرگ حق و نقش از سیاسی بیروی در کاروال صاحب میر بار نخستین برای. بود

 ھمان ادامۀ دیگر این. کرد تاکید اردو در حزب سازمانھای نقش افزایش بھ و زد سخن آن حزبی ھای

 سر راستا این در نھاآ. بودند مخالف آن با ھا پرچمی کھ بود ثور قیام اول ھای روز در امین سیاست

 . نمیکردند دریغ ھم سیاسی بیروی جلسات در ترساندن و تھدید از و میرفتند پیش سختانھ

 حاکمیت از برون داشت وجود خطر دو شوروی نظامیان خروج پس هللا نجیب جمھور یسیر برای

 میدانستند ھا خلقی. میشد آماده خطر ھردو با مبارزه برای او، ھا خلقی حاکمیت درون در و مجاھدین

 کوشش گارد تضعیف برای یکطرف از آنھا. است مانع یک شان بعدی اھداف تحقق برای گارد کھ

 میر ھا فعالیت این مرکز در میپرداختند خویش انسجام بھ بھانھ این بھ دیگر سوی از و میکردند

 امکانات ھماھنگی. بود کارمل جانشینی برای شوروی نظامیان کاندید کھ داشت قرار کاروال صاحب

 مطابق زمینھ این در را بزرگ نقش. میامد بوجود تدریج بھ داشت ھم اسالمی حزب با آنھا نظامی

 . میکرد ایفا شور آصف جنرال تنی ناکام کودتای از پس پاکستانی حسین قاضی اظھارات

ِ  از نجیب داکتر  توسط او کھ میکنم فکر. داشت تشویش سیاسی بیروی جلسات در تنی مسلح   حضور

 بیروی اعضای نباید کھ کرد پیشنھاد یعقوبی جلسات از یکی در. بود شده مسلھ این متوجھ ھا شوروی

 رد تنی و کاروال جانب از تمام خشونت با پیشنھاد این. کنند حمل سالح باخود جلسات در سیاسی

 سیاسی بیروی آرام جلسۀ ما بعد بھ آنروز از. شد کاروال و یعقوبی میان پرخاش سبب و گردید

 . نداشتیم

   

 مرو کنار اش سومی تشویش ناحیھ از عزیز مزدک

 .یافت نجات حادثھ زا کارمل یاران موقع بھ عمل و ھوشیاری برکت اوبھ



 

 میخواستم دانا اجمل محترم بجواب آنچھ، نازنین لطیف و نبینمت شکستھ ھیچوقت کھ عزیز شکستۀ

 . نوشتم بنویسم

 

 در کھ ھستم حزب بدنھ یھا ھیچ ھمان از ھم من گرامی میری پا گفتھ بھ دارید لطف عزیز مزدک

. ج. د. س مخفی مسوول بھ و جذب ودان فقیرمحمد محترم دھم صتف در من میایک معلم ١٣۵۶ سال

 داکتر مخفی تعقیبی هاتکو مدت چند فقط بودم ھیچ پامیری جان فواد مانند وقت ھمان از کرد معرفی. ا

 برای شاید من دیدگاه هکوتا. گردیدم یاب شرف شانای اب کھ بودم خودش جان امنیت خاطر بھ نجیب

 امید میشود ازغآ دستم تداوی فردا پس. . .  تردزیا میکنم حس خودت یبرا اما بود خواھد جالب ھمھ

 شوق تو از دال/  سرودم آمد شعری. . .  فروان حرمت با. کنم نوشتھ آسان بتوانم تا گیرد قرار دردش

 .میخواھم تر شکستھ یی چرا شکستھ. . .  خواھم می بیشتر

 

 آنچھ. بوده حاکم وطن حزب سیاسی یروبی در اعتماد قابل غیر و متشنج فضای، ھا فاکت این بیان با

 ھالھ زیر و مبھم گنگ ھنوز آن ھای گوشھ برخی، میشود ھا روز آن حوادث و سیاسی فضای شامل

 برخی با مسعود شاه احمد ارتباط و نفوذ. است مانده بدور منطقی بحث و ارزیابی بدون اتھامات از ی

 مشاھده بھ فلم در وضاحت بھ آن ی نتیجھ کھ نیست پنھان حزب سیاسی بیروی در حتی و ھا جنرال

 اتظملحو بھ بنا فلم در، بوده صحنھ در عمال کھ یار حکمت گلبدین رنانجی دیگر طرف ولی شود؛ می

 در نفوذی و روابط چنین دارای ھم یار حکمت آیا کھ اینست سوال. است نشده یاد آن از! نامعلوم

، بوده جریان در مسعود شاه احمد با تسلیمی ی پروسھ زمانیکھ ھمان آیا؟ بوده وطن حزب رھبری

 .؟است نشده عملی چرا و داشتھ وجود اسالمی حزب بھ تسلیمی برای ھای تالش



 

 در ھمھ. شکست را اند ناپذیر آشتی دشمنان" ھا کمونیست" و "اشرار" تابوی آن ملی مصالحھ مشی

 افتیده دریایی در طرف ھردو میپالیدند را خویش ھای ھمسو و دوستان جنگ و دشمنی خط طرف دو

 محافظھ رھبران میرفتند ھا باالیی از تر تند ھا نییپای عرصھ این در و نداشتند برگشت راه کھ بودند

 احساس ھم باز آزاده ھای نخبھ و ریشھ با ھای جنبش کمبود. میکردند عمل مستقل غیر و کارانھ

 . میشد

 داخل جھادی ھای نداناقوم کھ کرد معرفی نیز را نخستین ھای آدرس مصالحھ اعالم با نجیب داکتر

 اما بود مسعود با مشترک کار نجیب داکتر آرزوی بزرگترین. بودند "معتدل" ھای تنظیم و کشور

 . داشت قرار گرایان قوم و حکمتیار بھ وابستھ افراد دست در وی پیرامون محیط

 بیش و کم، حکمتیار با و مسعود با، سابق شاه با، کرد کار دیگران از بیش آدرس سھ با نجیب داکتر

 شاه یعنی اول آدرس. داشت سمپاتی گیالنی بھ و میامد بدش حضرت از. حضرت و گیالنی با ھم

 داکتر بھ نتوانست ھیچگاه نبود بین بد و نیت بد انسان کھ مسعود. نگرفت تحویل اورا ھیچگاه سابق

 . کند باور

 از شریف نواز باری. پاکستان یعنی حکمتیار. بدی برگی چھ و میشد بازی باید کھ بود برگی حکمتیار

 متن در. بود آورده ضمیر داکتر را دعوتنامھ این. کند دیدن پاکستان از تا کرد دعوت نجیب داکتر

 حاکم اوضاع بر کھ برسیم توافقاتی بھ متحد ملل برنامۀ از خارج میتوانیم، کھ بود آمده نامھ دعوت

 . شویم

 . نبود تحمل قابل داکتر برای این و گرفت پس را خویش دعوت پسانتر ساعت ٢۴ او اما

ِ  ھای پرچمی و ھا خلقی شامل کھ داشت ھای آدرس ما میان در ھم حکمتیار . میشد غلجایی پشتون

 عوامی نشنل و میکرد گذاری تاثیر نجیب پیرامونیان باالی پارتی عوامی نشنل طریق از او ھمچنان

 . بود ھمکار آی اس آی با% ١٠٠ افغانستان با رابطھ در پارتی

 حامیان ھم مسکو در حکمتیار. میکشاند حکمتیار بسوی بیشتر اورا مسعود و شاه از نجیب امیدی نا

 ما را مجاھدین و کابل میان مذاکرات نخستین. نگیرد جدی نمیتوانست را نھا آ نجیب کھ داشت نیرومند

 برای روسھا ویژۀ پیمای ھوا با ما دولت ھئیت. بود مسکو آن سازمانده و کردیم آغاز حکمتیار با



 تاحیھتاف ی بیانیھ با و عرفات حضور با، عرفات مقر در و رفت بغداد بھ حکمتیار نمایندگان با مالقات

 . پرداخت مذاکرات بھ عرفات ی

 مسکو با حکمتیار این کھ دانستیم ما اما نرسید بجایی اما شد تکرار لیبیا و تونس در ھا دیدار این

 اما نبود زیاد خوشبختانھ؟ بود چھ "سقوط فاجعۀ" در حکمتیار امکانات. داشت ما از بھتر روابط

 و وطنجار یاد زنده ،من اطالعات ی پایھ بر. بودند مسعود با داخلھ وزارت ھای زرمتی. بود حساس

 حکمتیار بھ نسبت را خویش عالیق ھیچگاه الیق و رفیع اما. بودند فرستاده نامھ بیعت مسعود بھ پکتین

. بودند حکمتیار پنجم ستون ھا پرچمی از کوچک بخش و ھا خلقی از بزرگ بخش. نمیکردند پنھان

 . بود پنجشیر در جمیعت سابقۀ دوستان از رفیع عبدالرحمن داکتر یاد زنده ی گفتھ بھ گرچھ

 کابل شرق در کھ ۵ فرقۀ بویژه داخلھ وزارت، رفیع. داشت امکان سھ "سقوط فاجعۀ" در حکمتیار

 کوھستانی طارق خانوادۀ اختیار در بیشتر کھ کوھستان و کوھدامن در ھایش نیرو و داشت موقعیت

 دیگر و رفیع دفتر در یکی. داشت قدرت مرکز در گاه قرار دو حکمتیار آخر ھای روز ھمان در. بود

 با کوھستانی طارق برادر توسط الیق محترم داخلھ وزارت گاه قرار از. داخلھ وزارت در ھم

 . است شده یاد آن از حکمتیار خاطرات در کھ داشت تیلفونی گفتگوی حکمتیار

 بود سپرده سعودی و پاکستان بھ را افغانستان ھا شوروی خروج از پس کھ امریکا دولت ،من فکر بھ

 جھادی ھای نیرو و برسد قدرت بھ حکمتیار کھ بود پذیرفتھ و نمیدانست عملی را ملل سازمان برنامۀ

 حزب بھ ھا پاکستانی. میگردید عملی باید طالبان توسط پسان کھ آنچھ بروبد صحنھ از را "مطمین نا"

 ریزرف و امکانات اما داشتند کامل اطمینان دولت ساختار درون در خویش اضافی امکانات و اسالمی

 بزرگ بخش، وطن حزب بقایای توسط کھ مقاومتِ  بودند نکرده محاسبھ درست را خویش دشمنان ھای

 و کابل کرد عمل و گرفت شکل مسعود بدور مسعود ھای قوت و "شمال" ھای نیرو، کابل اھالی

 . ساخت آب بر نقش را پاکستان ھای برنامھ رھانیده حکمتیار دست از را قدرت

 

 دوستان از وی نمیکنم ذکر ملحوظات بنابر را اسمش ام کرده گمش کھ داشتم یعزیز رفیق و دوست

 داشت عھده بھ را فارمسی امور ریاست نوقتآ در کھ کوھستانی نبی شخصی حلقات و نزدیک خیلی

 قصھ من برای نراآ وعین مطالب چنین اند نبشتھ کنون سالھا از بعد مزدک گرامی رفیق نچھآ او بود

 شخصی دوست صرف کوھستانی طارق میگفتم نداشتم باور نآ بھ نزمانآ من ولی ،میکرد بیان گویا

 چرا شد نفوذ با شخص مناطق نآ در چگونھ او دارد کس ھر را حق نآ و است نجیب صاحب داکتر



 شخصی حلقات را اخیر سالھای کھ فھمیدم حاال و دانست خواھی روزی میگفت؟ میکنی تخریب

 . مشوره و جلسھ و حزب نھ کردندیم رھبری

 

 موقف و موضع از عبارت کھ یریدگن دور اهگن از) سقوط فاجعھ( قسمت در ھم رگدی موضوع یک

 عبدالوکیل: مانند کارمل ببرک از ناراض افراد بھ اتکا بدلیل حزب داخل در هللا نجیب داکتر ضعیف

 روهگ و ووو غیره و رزمیار داوود - شفیعی بارق -نور احمد نور -الیق سلیمان - کاویانی الدین نجم

 نمود اقاب دولتی و حزبی بلند مقامات بھ و کرده رھا زندان از را امین روهگ حتا کھ بود امین هللا حفیظ

 ھای خلقی و حزب اعضای اکثریت اعتماد ساختن دار خدشھو  دلسردی باعث هللا نجیب عمل این کھ

 اهگآ آن پسمنظر و عواقب از شما و ما کھ. ردیدگ هللا نجیب صداقت بھ نسبت کی تره محمد نور خط

 . ایم

 

  مفید حمیدهللا داکتر

 و ساختھ فلم در، دارد وجود نگرش خور در و ژرف مطالبی شما نگارشھای در ،درود گرامی مزدک

 افتراق و دروغ جز شده نھاده پی دشنام و توھین بنیاد بر و نھاد بی مونتاژ بنیاد بر کھ شده پرداختھ

 نمایید نویس سره را تان یادداشتھای ھمین تا داریم می تقاضا شما از، است نشده فراھم دیگری چیزی

 پنداشتھ چنین، کرد ارایھ جا بھ و درست پاسخ بتوان سیمایی دشنام این پاسخ بھ شاید، بدھید چاپ بھ و

 با ھمسویی در اسالمی حزب و پاکستان استخبارات دستگاه پردازی دشنام این پس در کھ شود می

 چنین بھ دست ھستند خرد و اندیشھ صاحب ھمھ کھ وطن حزب رفقای نھ اند نشستھ نیکم در طالبان

 حزب اعضای اند شده کشانیده پرسش بھ فلم این در کھ شخصیتھای تمام، زنند نمی ھا براندازی تفرقھ

، عبدالوکیل، بودند افغانستان فقید جمھور رییس شھید هللا نجیب دکتر قھرمان دکتر معتمدان از و وطن

 بپنداریم درست را فلم این اگر بودند وطن حزب سیاسی دفتر اعضای ھمھ دیگران و الیق، رفیع، شما

 در؟ دارد برآت کی پس اند داشتھ سھم جنایت و خیانت در حزب صفوف و رھبری اعضای ھمھ پس

، افغانستان اردوی انحالل، اقتصادی جدی محاصره، کمکھا قطع کھ سقوط اساسی بخش از فلم این

 ، فقید جمھور رییس شبانگاه مسافرت



 نا اوضاع در، انداخت باال سر را تف نباید قلم این دیدگاه از، است نشده آوری یاد مفید حمیدهللا داکتر

 و نشر آوردند روی جدید ایتالف یک در آن شده جدا بخشھای و وطن حزب اعضای کھ کنونی بسامان

. گردد بازنگری فلم این است بھتر. ریزاند می طالبان و اسالمی حزب آسیاب در آب فلم این پخش

 درود با. آورد رو ھمکاری و اندیشی ھم، ھمسویی بھ آن بجای

 

 زیر متحد ملل ای فقره پنج اصطالح بھ پالن چون چند باره در تا مینمایم تمنا مزدک محترم ازجناب

 مرحوم طرفدران سمیکھق آن ساختن ناکام چگونگی ھمچنان و) متحد ملل عملیھ( یا سوان بینین نظر

 ،کاویانی ،کدمز مانند حزب در داکتر مخالفین توسط مذکور پالن کھ مینمایند اظھار هللا نحیب داکتر

 بدھید معلومات شد ساختھ روبرو ناکامی بھ ارتش پایھ بلند جنراالن از شماری و عبدالوکیل ،بریالی

  ؟خیر یا بود موجود پالنی یک چنین واقعیت در اینکھ یا و. شد خواھیم خوش

 

 تیر حاال، گردید تبلیغ و نشر فقید هللا نجیب دکتور طرفداران توسط فیلم این کھ نیست شک جای درین

 چنین آیا، است جا بھ کامآل متین دکتور سوال. است چنین حقیقت، یانھ و یریمذبپ ما چھ، پریده تفنگ از

، متحد ملل پالن مورد در هللا نجیب مرحوم طرفداران کھ است سال بیست حدود؟ داشت وجود پالنی

 !!!. . . و ودان محمد فقیر کتاب مثآل، نوشتند کتابھا حتی و میکنند و کردند ھا تبصره و ھا نوشتھ

 

 را حرفش و کرده بازگو را ھایش گفتنی تا دھیم فرصت مزدک آقای بھ بیشتر است این من پیشنھاد

 . است من تبصرۀ صفحھ ده بھ معادل او جملۀ یک زیرا. کند تمام

 

 آن از پس و ١٨ پلنوم در راتیکھیتغی. نداشتیم دیگری چارۀ ما. بود درست کرد ارائھ نجیب کھ را مشی

 بھ آن بجای ولی ،داشتیم احتیاج حزب در جدید تحرک و تکانی خانھ بھ ما بودند ست در شد عملی

 ما. بود بربادی عوامل از یکی ھا پرچمی بین در مخرب اختالفات و تفرقھ. پرداختیم خوری خود



 بھ جریانیکھ و وطن سرنوشت تا کوشیدیم خویش گروپی ـ تشکیالتی سرداران آبروی حفظ بھ بیشتر

 نجیب مصروف کھ افرادی و ھا گروه و ملی مصالحۀ مشی طرفداران میان باید. بودیم وابستھ آن

 . کشید فاصل درشتِ  خط یک اند فروشی

 تضمین آن تحقق برای اما داشت افغانستان مسایل فصل و حل برای برنامھ یک متحد ملل منشی سر

، پاکستان دست یکطرف از. بود نشده گرفتھ نظر در نظامی نیروی فرستادن شمول بھ معتبر ھای

 م منشی سر برنامۀ تحقق برای کار دیگر جانب از و بود شده گذاشتھ باز مداخلھ برای ایران و سعودی

 پیش از بیشتر روز ھر را هللا نجیب دولت کھ بود خنجر و خنده سیاست دیگر این. داشت جریان م

، ھا پاکستانی ولی داد انجام سیوان کامیابی برای را ھایش کوشش تمام کابل آنھم با. میساخت ناتوان

 آن تخریب بھ نمیدیدند را خویش منافع سرمنشی برنامۀ تحقق در کھ حکمتیار داخل در و ھا سعودی

 نمیبرد پیش را شفاف و روشن بازی ھا ھمسایھ و جھان بزرگ ھای قدرت با ھم دولت البتھ. پرداختند

 . داشت وجود نجات برای ھای راه ورنھ

 بیاد. دانست او ماموریت ناکامی مھم عومل از میتوان را وی تیم و سیوان ضعف و پاکستان مداخلۀ

 خویش سر باقیماندۀ موھای بھ دست سیوان. شد نھایی بیطرف کمیتۀ ھمان لیست کھ را روزی دارم

 خویش کار شما: گفت او. میسازه کل مره داره افغانستان اما ساخت سرسپیدم اولم ھمسر: گفت و برد

 ؟  کنھ کلھ بھ کلھ کی را لیست این ھای آدم اما داریم شده توافق لیست یک ما حاال، کردید را

 را کابل مردم پیروزمند دفاع جریان حقیقت در شده استفاده آنھا از "سقوط فاجعۀ" فیلم در کھ حوادث

 در او قرارگاه در را حکمتیار. میدھد نشان ھا پاکستانی و اسالمی حزب گستردۀ تعرض مقابل در

 رھبر احمد حسین قاضی مانند پاکستان سیاسی برجستۀ ھای شخصیت و پاکستانی جنرالھای لوگر

 . میکردند ھمراھی پاکستان اسالمی جماعت

 

 عصر مفاھیم طریق از شدن باز سوی بھ دولت و حزب کھ شد می ءالقا چنین ١٨ پلینوم از پس

. ماند درجا وطن/ خلق دموکراتیک حزب حالیکھ در است حرکت در ـ بازسازی و علنیت ـ گرباچف

. داشت مشکل ھا خلقی با، تشدا مشکل کارمل طرفدار ھای پرچمی بخش با هللا نجیب وجود در حزب

 اساسنامھ و برنامھ یعنی اساسی اسناد. نبود تھی میان حرف جز چیزی حزب درون در بازسازی

 بشارت حزب درون در را آزادی و دموکراسی گسترش از یی نشانھ کمترین دوم کانگره برای حزب

 نقشھ« آیا. ماند باقی قبلی ھای معیار با و دموکراتیک غیر کماکان حزب یی اساسنامھ ویژه بھ. میداد



، چنانچھ. نماید بازی کلمات میان در صرف کھ، بود ھمان هللا نجیب جمھور رییس برای» راه اصلی

 بھ برگشت نیز شوروی در ١٩٩١ آگست کودتای یعنی دیگر موضوع یک در، شود می گفتھ قسمیکھ

 روسیھ دموکرات ھای نیرو برعلیھ کودتاچیان از عرفات یاسر و حسین صدام کنار در و نمود عقب

 ؟ نمود رسمی حمایت

 

 ما برای بعدا و سدیبینو را خود دیدگاه تمام تا شود داده وقت عزیز مزدک برای کھ است این من نظر

 عزیز مزدک اخیر در بعد و مطرح را خود سوال و استدالل، ه دیدگا هکوتا ھم ما تا برساند اشاره

 . دازند بپر ب جوا بھ و تبصره

 . نمودند تکرار باال در بار سھ دو مرا نظر محترم پامیری

 

 از جدید نسل میان در. ماند باقی بازی و نمایش حد در بیشتر حزب در اصالحات، گرامی نجیمی بلی

 نجیب بیطرفی و کاران محافظھ مقاومت. بود قوی رادیکال و عمیق اصالحات گرایش حزب فعالین

 ما کھ بود بار نخستین حزب دوم کنگرۀ اساسی اسناد تنظیم برای. میداد باد بر را اصالحات بھ امید

 مورد را آسیایی دموکراتیک سوسیال احزاب تجارب میخواستیم. میکردیم کار شوروی مشاورین بدون

 ھند بھ ظریف فرید و ذکی هللا فیض سفر برای زمینھ کابل در ھند سفارت کمک بھ دھیم قرار ارزیابی

 ھندی تجارب بود آموزنده و جالب سفر نتایج. کنیم ارزیابی را ھند ملی کنگرۀ تجارب تا شد مساعد

 با بود نو طرح در ھرچھ اما. داشت وطن حزب اساسنامۀ طرح بر را تاثیر بزرگترین و مھمترین

و را اساسنامھ طرح من. شد مواجھ نجیب داکتر شخص و سیاسی بیروی اکثریت قاطع مخالفت و بھ دُ ُ  د

 در کنیم عملی را طرحی چنین کھ است زود ھنوز کھ میگفتند ایشان، دادم قرار ارزیابی مورد داکتر با

 . شده دیر کھ داشتم تاکید من حالیکھ

 کمیتۀ منشی زمانیکھ از اورا من ،زد زنگ من بھ شوروی سفیر پاستوخوف ،دیدار این از پس یکروز

ر و گرباچف اعتماد مورد ھای آدم از او، میشناختم بود کمسمول مرکزی ِ  وعدۀ او. بود نادزهدشو

 طرح. شود آشنا اساسنامھ طرح با میخواست او. گذاشتیم قرار آنروز فردای. میخواست عاجل مالقات

 برای من. داشت نجیب داکتر کھ بود ھمان% ١٠٠ او ھای ایراد برگشت پس یکروز و برد خود با را



 کی خدا شیری چنین این دید کھ اشکم و دم و یال بی شیر". دادم جواب بزرگ موالنای زبان از سفیر

 . شد خراب طرح آن روزگار خالصھ "آفرید

 ،بود رسیده قدرت بھ آنھا بکمک کھ ،روسیھ دموکراتھای با کار در نجیب اشتباھات بزرگترین از یکی

 و لینومسو آگاھی بھ را مسلھ این منگل مانوکی نجیب بدستور. بود گرباچف ضد کودتای از حمایتش

 کابل فردایش، بودم مزار شھر در من کودتا روز. بود رسانده دفاع وزارت مرکزی شعبات پرسونل

 روز چند ھا چی کودتا حکومت عمر. میشد معلوم سرحال و خوش بسیار. رفتم نجیب داکتر نزد آمدم

 . بود شده تاریخ ثبت دیگر نجیب داکتر موضعگیری اما نکشید طول

 

 . داد قرار را پرسش صدھا هللا نجیب دکتور برابر در کھ بود گناھی بلکھ ،نھ اشتباه این

 

 . باشم پرداختھ دوستان جواب بھ وارم امید

 

 داکتر مرحوم شدن خارج یا و کردن خارج یا و رفتن چگونگی بارۀ در میخواستم مزدک آغای

 بھ شان شخص ارادۀ بھ یا و سوان نبینی توسط مطالطم روز و شب آن در افغانستان از هللا نجیب

 موقع آن در کھ هللا نجیب صاحب داکتر کھ بدانم میخواستم ھمچنان دو و یک بپرسم شما از ھند سوی

 یا داشتند ھای رایزنی زمینۀ در دولتی و حزبی رھبری با بودند جمھور یسری ھم و حزب یسیر ھم

 . شما ممنون؟ خیر

 

 مزدک با است ساختھ مصروف را ما ذھن سالھاست کھ را ھا پرسش. است پسندیده شیوۀ، شیوه ھمین

 . کنند ابراز را خود نظریات دوستان آخر در و سازیم راجع عزیز



 

 خارج بھ را خویش سفر. نشده مطرح مسلھ این یھئاجرا ھیئت جلسۀ ھیچ در نھ، عزیز امین جواب بھ

 ھیئت جلسات از یکی در خارج بھ سفر برنامۀ از پیش یکھفتھ. بود نگذاشتھ میان در کس ھیچ با

 را کنگره آن در ما حزب ھیئت شرکت برای ھند ملی کنگرۀ حزب نامۀ دعوت نجیب یاد زنده اجرائیھ

 کاویانی. بکنند گی  هنمایند آنجا ما حزب از باید نظر و الیق، مزدک رفقا کھ گفت و کرد پیش جلسھ بھ

 پرسید ما میان از کسی جلسھ از پس. نداشت آگاھی دعوتنامھ از بود حزب خارجی روابط لومسو کھ

 را مسلھ این من. نیست درست بروند خارج بھ ھمزمان حزب یسیر معاون سھ شرایط چنین در کھ

 نظر انجنیر بدینصورت و بفرستید کوچکتر ھیئت خوب: گفتند ایشان، گذاشتم میان در داکتر با تیلفونی

 با ھند در میخواست را دیگر معاون سھ، داشت نفرت کاویانی از نجیب. رفتند آنجا مرجان سخی و

 . نمیدانستیم ما نراآ و باشد داشتھ خود

 

 عدۀ هللا نجیب دکتور چرا کھ بفرمایید نموده لطف اگر، دارم سوالی شما از ھم من! گرامی مزدک

 جملھ از کھ را کسانی حتی، نمود اخراج وزارت آن از را دولتی امنیت وزارت جنراالن از زیادی

 ؟ نداشت قومی جنبۀ تصفیھ این آیا؟ بودند شان نزدیک طرفداران

 

 ھیچ آیا؟ ناپذیر آشتی شد دشمنی بھ تبدیل یکباره دوستم چرا؟ آمد بمیان چگونھ شمال مسلھ. دوم سوال

 و مومن جنرال شھید واقعن آیا؟ بمانند وفادار نجیب داکتر بھ دوستم ھای نیرو کھ نداشت وجود راھی

 ؟ شدند داده سوق سو بدان یا و داشتند تماس مسعود فرمانده با قبل از دوستم

 

نده از یکی این. میکرد فکر پادشاه خودرا مانوکی، ھمچنان اردو در امنیت تنھا نھ َ  داکتر. بود ھا گره گ

 دولتمداران از ھای نمونھ بھترین مثابھ بھ خان نادر و خان عبدالرحمن بھ لنینیسم از وداع بانجیب 

 پیرامون ھای چیز آنجا ھای آرشیف در تا فرستاد ھند بھ را خویش نزدیکان از یکی او. میکرد فکر



 داکتر بھ و برگشت و دید، رفت وطندار آن. کند آوری جمع خان عبدالرحمن ھای تجربھ و ھا کرد کار

 زشتی جز ھند مردم حق در ما شاھان چونکھ ". کشیدم خجالت سند ھر خوانش ھنگام" :کھ گفت

 . نکرد ریتغی ماموریت و فرستاد را دیگری کسی او بجای داکتر ھا بعد اند نکرده چیزی

 

 بازی ھا ھمسایھ و جھان بزرگ ھای قدرت با ھم دولت«: کھ گفتید تان قبلی ھای یادداشت در شما

 با مناسبات یعنی آن رخ یک. »داشت وجود نجات برای ھای راه ورنھ نمیبرد پیش را شفاف و روشن

 عالقھ هللا نجیب آیا. گفتید کودتا از هللا نجیب استقبال و کودتاچیان روزه سھ دولت نمونھ در را روسیھ

 نئویارک بھ وی سفر، دارم خاطر بھ جاییکھ تا ـ؟ داشت آن غربی متحدین و امریکا با نزدیکی بھ یی

 . بود متحد ملل چوکات در صرف فرانسھ فقر زیر ھای کشور کنفرانس و

 

 نظامیان کودتای روزۀ چند مستعجل حکومت شناختن رسمیت بھ با، عزیز نجیمی پرسش دوام بھ

 غرب کھ داشت را این انتظار او آیا. داد دست از را حکومتش اصلی حامی هللا نجیب داکتر، شوروی

؟ کرد خواھند قبول را حکومتش و او کشیده خط بازی جھاد و سازی مجاھد سالۀ چندین برنامۀ تمام بر

 وطن حزب و نجیب داکتر فکری ساختار در یریتغ ھای گمان و ظن شناختن رسمیت بھ این حالیکھ در

 . برد بین از آمریکا و غرب نزد را

 

، داشت کالن مشکل دو رابطھ این در او ،نمیتوانست اما شود نزدیک امریکاییھا با میخواست نجیب

 نگار خبر. سپید کاخ در ویتنام جنگ داران سابقھ گستردۀ حضور ھم دیگر و مسکو از نکندن دل یکی

 بھ دابز قتل بھ رابطھ در است ممکن آیا کھ پرسید من با مصاحبھ یک پایان در تایمز لوسانجلس

 جوابم بھ نجیب داکتر. پرسیدم و بپرسم باید داکتر از اما، نی چرا گفتم من، بپردازیم مشترک تحقیقات

 شاید این گفت. ببینند و بیایند بگذارید بھتر چھ این از گفتم. ندارد وجود زمینھ در سندی ھیچ کھ گفت

 . نیاید دوستان خوش



 خاکھای بھ خوبتر میشد نجیب با. نمیدانست اینرا نجیب اما بود خوب نجیب غرب برای، عزیز پامیری

  .رسید میانھ آسیای گرم

 

، بوش جورج و گرباچف میان مالتا مالقات اسناد در. نمود مطرح عزیز پامیری مرا پرسش بخش

 راه«، اینست من مشخص پرسش. شد کشیده بیرون آجندا از بوش درخواست بنابھ افغانستان موضوع

 ؟ بودند ھا کدام، شدید یادآور شما کھ را» نجاتی ھای

 

 را ھا فرانسوی و آلمانھا با کار امکانات ما آنزمان در. ھا امرکایی با نزدیکی و روسھا با بازی

 . برایم برون ھند و وسیھر محدودۀ از نتوانستیم ھیچوقت ما. شتیماد

 

 ازین زادیآ ھای بحث در کھ شما ممنون) .ا.خ.د.ح( حزب اسبق عضو یک منحیث مزدک محترم

 داکتر کھ فرمودید شما اما و. کنند باز را خود دوختھ ھای لب ھم دیگران کاش و دارید سھم قبیل

 روز وقتی. شود نزدیک امریکا با نمیخواست، بکند نمیتوانست دل مسکو از بخاطریکھ هللا نجیب

 میخورد خوش مسکو بمزاق این یاآ میکند اعالن ملی نجات روز، را شوروی نظامی ھای قوت خروج

 از بود خواستھ زمانی هللا نجیب داکتر کھ است درست وازهآ این ایا. داشت تبلیغاتی جنبھ صرف یا و

 کنند حساب شان روی میتوانند و یندآ کنار ایشان با کھ رساند ھا امریکایی بھ پیامی الیق سلیمان طریق

 دلچسپ برایشان زمان نآ ھستیم، در نآ شاھد ما حاال و داشت کھ مدتی دراز اھداف بنابر امریکا اما

 . نبود

 

 یاد زنده حاکمیت زمان در ھای سال بھ مسعود شاه احمد با.ا.خ.د.ح میان ارتباط ایجاد اگرچھ

 شما. یاقت ارتقا دیگری ی گونھ بھ ارتباط این وطن حزب زمان در ولی گردد؛ می بر کارمل  ببرک

 و مسعود شاه احمد زمانی؟ کردید برقرار ارتباط مسعود شاه احمد با سطح کدام در و وقتی چھ در



 رنانجی از بیشتر چیزی چھ مسعود شاه احمد. جنگیدند.ا.خ.د.ح ی برعلیھ اندیشھ یک با حکمتیار

 شاه احمد بھ پکتین و جار وطن یاد زنده.ا.خ.د.حھ ک شد باعث چیزی چھ و داشت حکمتیار گلبدین

  ؟ بودید رتماس د او با شما و کردند بیعت مسعود

 

 در داکتر آنچھ. بود مرکز ھای غلطی برابر در واکنش شمال حرکت، عزیز دانای اجمل جواب بھ

 را دفاع و جنگ بار تمام کھ شمال. نداشت ھمان جز نتیجۀ داد انجام وی گروپ و مانوکی توسط شمال

 وجود حل راه. گذاشت حرمت آنھا بھ مسعود اما میگرفت قرار حرمتی بی مورد نباید میکشید بدوش

  . نشد گرفتھ بکار اما داشت

 داخل در و بود آفرین تشویش پکتین و وطنجار یاد زنده برای حکمتیار کنار در تنی قدرت پر حضور

 این شاید. بودند منفور پکتین و نظر، وطنجار انجنیر چون ھای شخصیت او حامیان و تنی برای حزب

 . باشد بوده مسعود سوی بھ آنھا رجوع دلیل مھمترین

 

 

 دیروزی مصالحھ درسھای؟ داشت الترناتیف مصالحھ سیاست آیا زمان آن شرایط نظرداشت در با

 ؟ باشد میتواند چھ اند کشیده پیش را مصالحھ سیاست بازھم کھ کشور امروزی زمامداران برای

 ؟ داشت یگ مادهآ مصالحھ سیاست کردن عملی برای وطن حزب آیا زمان نآ در

 

 مزدک شما ،میروم دور موضوع از نشود فکر ،است خودم ھای داشتدیا بھ مربوط من ھای سوال

 اگر بدھید تشریح میتوانید تادکو سقوط و ١٨پیلنوم، جدی، ثور تحوالت در را الیق سلیمان نقش عزیز

  شما بھ حرمت با. کند نمی فرق بدھید جواب خواھید نمی



 

 انتقال ھند بھ را ودخ خانواده نجیب قبل مدتھا از. است نجیب فرار ارتباط بھ من سوال! گرامی مزدک

 خواھر شوھر سرور احمد توسط ھند بھ افغانستان زا قیمتی اشیای بعضی انتقال ھای زمینھ. بود داده

 یاآ. بود نموده درز بیرون بھ زمان ھمان در عاتالاط این. میشد ساختھ مساعد بھادر شیر و نجیب

. کرد اتخاذ) رسمی( تدابیر چھ داشت اگر؟ نداشت ھای تردید و شک مورد این در سیاسی وروییب

 در نجیب اعتمادی بی و نامردی بخاطر وی یاس یعقوبی خودکشی عوامل از یکی کھ میرساند شایعات

 . بود وی فرار بھ رابطھ

 

 سفر این نمیدانم من. داشت سفر امریکا بھ الیق محترم باری ،بلی کھ بگویم باید گرامی سید جواب بھ

 اشرف میان رابط ،باشد ھتگرف صورت زی احمد غنی اشرف توسط ھم شاید بود شده تنظیم چگونھ

 از داکتر اما نشد رسانده مرکز آگاھی بھ امریکا در الیق برنامۀ اجزای تمام. بود خوب داکتر و غنی

 . بود خشمگین سفر این نتایج

 یک الرحمن عبد داکتر یاد زنده از کردم آغاز حزب در را کار آنکھ از پس ماھھا، گرامی رستگار

 تا اند امیدوار و میپسندند مرا ھای مصاحبھ در مطروحھ مسایل آنھا کھ بود آمده نامھ در. دریافتم نامھ

 زمینۀ در را خویش ھای فکر بیشتر و نوشتم جواب نامھ بھ من. بپردازیم باھم دوامدار نظر تبادل بھ

 نشان نجیب داکتر بھ را جواب و نامھ. کردم مطرح صلح تامین ه را در موجود ھای دشواری رفع

 کانال یک ھمان بھ آنھا کھ بنویسی برایشان است بھتر کھ گفت نامھ ھردو خوانش از پس او. دادم

 گویندۀ، خوب شنوندۀ او. دیدم کابل در بار اولین را مسعود من. کنند اکتفا دارند داکتر با کھ رابطھ

 آدم اورا ھا دیدار تمام در، داشتیم دیدار ھم با دیگر بار چندین آن از پس. بود دیالوگ اھل و خوب

 سیاسی ساختار یک در وطندوست ھای نیرو تمام شرکت او یافتم تعصب از دور و عقالنی، خونسرد

 . میداد قرار تاکید موردرا 

 

 کھ هللا نجیب داکتر دستیار گذشتھ در توخی آغای نوشتھ مورد در میخواستم ھمچنان ،مزدک آغای

 کھ است شده مدعی توخی آغای قسمیکھ! بدانم شد ارایھ بحث این در بھرمان محترم ازسوی اخیرآ



 با یکجا کابل در اتحادشوروی کبیر سفیر و خارجھ وزارت ارشد معاون نزما آن در ورنتسوف رییو

 دولت کھ بسپارد تعھد کھ بودند خواستھ) داکتر( وی از هللا نجیب داکتر با مالقاتی در گروموف جنرال

 بی مورد درخواست یک چنین اما. باشد نمی و نبوده جنگی غرامات طالب شوروی از افغانستان

 خشم مورد نتیجھ در کھ ورزید ابا خطیر لیتومسو یک چنین گرفتن از و گرفتھ قرار داکتر مھری

 بیروی جلسات در نجیب داکتر سوی از مھم موضوع یک چنین آیا. گردید واقع شوری دولت مقامات

 ؟ خیر یا و بود گردیده طرح دولتی رھبری نشست در یا و زبح اجراییھ

 

 داشت وجود نزدما در کھ تاریک زوایای و ساسا نقاط باالی واقعأ شما، برشما عزیزدرود مزدک

 بیشتر متحد ملل صلح پالن بھ درابطھ کھ دارم رزوآ من، اید داشتھ تحریرا  وصریح انداختھ روشنی

 یاآ میشد. . . عملی متحد ملل صلح پالن اصطالح بھ اگر :دو؟ داشت خارجی وجود یاآ یدینما صحبت

 متذکره پالن مطابق وقتیکھ :سھ؟ ماند می باقی قدرت در وطن حزب ملکی و نظامی نیروھای

 کی با برد، ردکمی سازماندھی کشور در را انتخابات نآ از بیشتر و یکسال ظرف در موقت حکومت

 عرض با: چھار؟ ردکمی برخورد مصالحھ با ھم ھنوز وطن حزب اعضای با انتخابات برنده؟ بود

 این بودید زندانی نجیب داکتر فرمان بھ رظن شما حاکمیت سقوط اثنای در "اطالعات" بھ نظر معذرت

 ؟ دارد واقعیت

 

 بی و یگانھ سیاسی بھ نظامی حل راه از گذار و ملی تفاھم، مصالحھ من نظر بھ، عزیز عارفی

 برای الزم گی مادهآ حزب اما. نمیکرد حل داخلی ھای طرف بھ را چیز ھیچ جنگ بود الترناتیف

 زمان و ژرف و گسترده اصالحات. داشتند نیز جھادی ھای تنظیم را دشواری این. نداشت مصالحھ

 کھ حزبی. کنیم ایجاد اعتماد مقابل جانب در میتوانستیم باید ما. نشد میسر ھردو کھ داشتیم الزم

 . کند غلبھ جامعھ ھای کشمکش رفع برای میتوانست چگونھ بود خود با کشمکش مصروف

 و بود شده استعفا بھ متعھد سیوان کار آغاز ھمان در داکتر اطالعات از برخی قرار، گرامی یونسی

 . میشد آماده آنروز برای و گفت خواھد ترک را کشور روزی کھ بود اندیشھ این در

 ھیچ از را حرفی چنین آنزمان در. میماند دیورند خط قصۀ آن بھ بیشتر غرامت بحث این، عزیز متین

 . است نشده پرداختھ آن بھ حزبی نشست ھیچ در و ندارم بیاد افعانی و روس



 البتھ میکردند پاک بازی ما با نھ و میخواستند را مجاھدین نھ روسھا، گرامی نجیمی جواب بھ ھم باز

 بھ وابستھ موجودیت روز آخرین تا کھ بود این نجیب دولت کالن بدبختی. بودیم ھمینگونھ آنھا با ھم ما

 یک با دولت. نرفت فراتر ھند ا روسیھ وب مناسبات محدودۀ از ھمچنان و ماند باقی روسیھ ھای کمک

 کند باز آنھا با مناسبات بھبود برای را راه میتوانست غربی اروپای و امریکا بسوی رادیکال چرخش

 مطلوب نتیجۀ وقتی جھان با کار البتھ. یمیدمید مسکو عینک با را جھان تمام ھم ماھنوز حالیکھ در

 بود دشوار کار این البتھ. میبردیم پیش صادقانھ و شفاف، درست را داخل در اصالحات ما کھ میداد

 دولت آن سقوط از بعد سال ١۵ ھم "مردم ھای توده" و بود کرده شکن کمر را دولت اقتصاد خرابی

 . میگرفتند قرار مصالحۀ دولت جمھور یسیر کنار در باید کھ شدند متوجھ

 

  :شد پیدا برایم دوسوال، عزیز نجیمی سوال بھ اخیرتان جواب از پس! گرامی صاحب مزدک

، شاھدیم ما ھمھ کھ کرد قطع هللا نجیب دولت باالی کامآل جیتدر بھ را ھایش کمک روسیھ اینکھ) ١

 باالی ھرگز غرب کھ است برین عقیده را ی عده ھمچنان، داشت روسیھ از دیگری انتظار چھ دکتور

 چگونھ پس. گرفت تحویل اورا نھ و کرد اعتماد نھ، بی. جی. کا پرورده دست مثابۀ بھ نجیب دکتور

  ؟شود نزدیک غرب بھ میتوانست

 و قید بدون تسلیمی صرف و نبودند مصالحھ بھ حاضر نجیب دکتور دولت با ھرگز مجاھدین) ٢ 

 میتوانست گونھچ دولت پیشنھادی مصالحھ پس، شد ھم طور ھمین و، خواستند می را دولت شرط

 . بود خواھیم سپاسگزار شما از، بیاندازید روشنی زمینھ در نموده لطف اگر؟ یابد تحقق

 

 کا روسای یکزمان کھ اف علی حیدر و نادزه شورد با توانستند چگونھ ھا امریکایی، عزیز رحیمی

 میماند ثابت و جاودان منافع تنھا سیاست دنیای در؟ آمد جور بودند آذربایجان و گرجستان بی گی

 . میبودیم خوب و ماھر بازیگران باید ما. میروند و میایند بازیگران

 دارای آنھا. بود ی دشوار از پر ھمیشھ الیق محترم و کارمل یاد زنده میان مناسبات، عزیز شاھپور

 در ھا تفاوت رعایت فرھنگ اگر. داشتند متفاوت ھای دیدگاه مسایل برخی در و مختلف ھای سلیقھ

 دست میان این در شاید. . . . نمیکرد پیدا دامنھ آنھا میان کشمکش اینقدر شاید میداشت رواج حزب



 سیاسی بیروی بھ یافتن راه از پس آنھا مناسبات چگونگی شاھد تنھا من. بوده کارا ھم بیرون از ھای

 الیق محترم خرآ سالھای در. است دیگران از ھا شنیده دارم سر در ھرچھ آن ی پیشینھ مورد در بودم

 مناسبات خرابی لومسو. کارمل با ھم و نجیب با ھم، داشت خراب العاده وقف مناسبات رھبر ھردو با

 عالقۀ جلب بخاطر الیق از نجیب دوری دلیل من فکر بھ. بود نجیب خود الیق نظر از نجیب با

 کھ میداد نشان چنین کشور شرق و جنوب پرچمی فعالین بھ نجیب. بود خودش بسوی کارمل طرفدارن

 نجیب بھ وفاداری ھای معیار از یکی ستیزی کارمل. است الیق حزب در ستیزی کارمل لومسو گویا

 . ندارید بیاد کارمل آدرس بھ زشت ھای گپ با را نجیب سخنرانی ھیچ شما اما بود

 

 مانع اما بود شده نشر برنامھ این، داشت برنامھ یک واقعن متحد ملل منشی سر بلی، عزیز رستمی

 ھای تبصره از یکی در من. میخواستند چرا و چون بی را قدرت تمام کھ بودند یآنھای آن اجرای

 . ام کرده معرفی مختصر را موانع آن پیشتر

 

 الدین نجم از هللا نجیب داکتر کھ دکردی اشاره ھایتان اسخپ از یکی پایان در شما! ارجمند مزدک

 و سیاسی بیروی وارد کاویانی الدین نجم ١٨ پلنوم از پس حالیکھ در؟ چرا ،داشت نفرت کاویانی

 و ١٨ پلنوم مبلغین و طرفداران از یکی و شد ساختھ حزب خارجی روابط یسیر بریالی بعوض

 . بود نجیب داکتر جدید ھای سیاست

 

Sarem Shir  

 فیصلھ سیاسی بیروی توسط ھند طرف بھ نجیب سفر یاآ، سالم مزدک گرامی و عزیز دوست و رفیق

 ھیچ و سیاسی بیروی اعضای از یک ھیچ کھ کرد اعالن الیق روز ھمان صبح در قراریکھ؟ بود شده

 بھ الیق توسط نآ. . . از تر زشت و فرار اصطالح بار اولین و دنداشتن گاھیآ سفر این از دولتی مقام

 در احساسی چھ فریب این با ھظلح ھمان در شما باشد راست الیق گپ این اگر ،شد گفتھ نجیب درسآ

 یا سفر این از وقت چی شخصا شما اینکھ خرآ سوال و. ؟داشتید ھمھ مقابل در نجیب. . . عمل مقابل

  ؟ کردید حاصل گاھیآ فرجام نا فرار



 

 نجیب. بود تنھا تقریبن سیاسی بیروی در کارمل یاد زنده ١٨ پلینوم از پیش کھ ھمانگونھ، گرامی متین

 شخصیت با برخورد در او ١٨ پلینوم از پس اول ھای ماه ھمان در. میرفت تنھایی بسوی آن از پس

 و خشن برخورد ظھور پسانتر و کاویانی، الیق سلیمان، کشتمند سلطانعلی، نور احمد نور چون ھای

 از حاال کھ رفیع ھمین، میبرد بسر انزوا در خویش حاکمیت اخیر سال دو در او. داشت رعایت بدون

 گفتھ ترک را کشور و کرد قھر شمال مسایل روی داکتر با است نجیب ی داعیھ یک درجھ بیرقداران

 بحثِ  میشد چنان چرا و بود مقصر کی. بود کرده پیدا نفرت ھمھ از او کھ گفت میشھ. رفت آلمان بھ

 کاویانی. میکرد درست رھبری و رعایت بودند کرده "بیعت" او بھ کھ را ھمھ باید او اما است دیگری

 ویژه بھ حزبی ھای کمیتھ قومی ترکیب عینی غیر و مکانیکی تناسب رعایت مقابل در آنزمان در

  نمیگرفت قرار نجیب پسند مورد کار این کھ میکرد مقاومت مرکزی کمیتۀ

 سیوان آنروز فردای گرچھ. بود نشده مطرح مسلھ این سیاسی بیروی جلسۀ ھیچ در، عزیز جان شیر

 نیمۀ من. شده داده قرار آگاھی در اجرائیھ ھیئت کھ داده اطمینان او بھ نجیب کھ ساخت نشان خاطر

 نفر دو فرودگاه از. بودند شده میدان داخل بھ او ورود مانع کھ لحظھ ھمان درست یافتم آگاھی شب

 ندارد حق ھیچکس کھ گفتم قاطعیت با و ھردو بھ، دادند آگاھی برایم و زدند زنگ من بھ سرھم پشت

 . بودند ھیچکاره نفر دو آن شاید. گردد میدان بھ جمھور یسیر ورود مانع

 

 مورد در دیگرم سوال. ام قبلی سواالت بھ تان صادقانھ ازجوابات سپاس جھان یک! گرانقدر مزدک

 . نمایید نظر اظھار زمینھ درین لطفآ باشد ممکن اگر! میباشد یعقوبی یاد زنده آمیز اسرار خودکشی

 

 قصد بھ میخواست نجیب یاد زنده کھ نمودید حاصل اطالع شما اینکھ از بعد ،گرامی مزدک محترم

 بھ گرفت قرار اش راه سر مشکالتیکھ بر بنا اما و داشتید خبر قبل از اینکھ یا و نماید فرار ھندوستان

 داکتر آقای با ھم آن از بعد ضمنآ؟ نمودید احساس چھ ظھحل آن در شد پناھنده متحد ملل سازمان دفتر

 ممنون؟ داشتید صحبتی کدام یا و دیدار



 

 فخری حسین محترم رھبری تحت گروه توسط جانبھ ھمھ تحقیقات زمینھ این در عزیز رحیمی

 از بیش او. دارد وجود کابل ھای آرشیف در مربوطھ اسناد تمام کھ ھستم مطمین من و گرفتھ صورت

 با رابطھ در کھ ھای داستان. بود شده شوکھ کشور از برامدن بھ نجیب ارادۀ از دیگری کسی ھر

 صادق حزبی یک و فرھیختھ متخصص، پاک انسان او. بود بازار برای اش ھمھ شد ساختھ او مرگ

 . بود

 

 گرامی مزدک کامنت دیتائ با یعقوبی یاد زنده درمورد، گرامی مزدک از سپاس و عزیز دوستان سالم

 من نظر بھ رسیده نشر بھ "خوابیده راز« یعقوبی فاروق مرگ معمای عنوان تحت کتاب کھ نوشت باید

 . نماید کمک مورد در را دوستان میتواند

 

 احساس بیشتر آنوقت، ایم رسیده پایان بھ ما و رسیده پایان بھ نجیب کھ میدانستند ھمھ، عزیز اعتمادی

 دیداری ما آن از پس. نداشت خبر دیگری کسی سفرش از او خود جز پیش از. میکردم گی بیھوده

 او صرف کھ را حقایقی و میبود خوشبخت خویش خانوادۀ با و میبود او کھ میشد خوب چقدر. نداشتیم

 . میشد گفتھ مردم بھ میدانست

 

 بقای و حزب بر یگ بیھوده احساس !رامیگ مزدک شما و صفحھ دوستان بھ ادب عرض سالم

 ویاگ پروژه بر امیدی نا و اخیر ھای ماه و ھا روز حوادث اساس بر شما نظر از دموکراتیک حکومت

 ھای کشور بھ ھایش سفر و رباچفگ مدنآ کار روی از بعد حزب یا و بود بارز متحد ملل

  حرمت؟ داشت نخواھد وجود بقای رگدی کھ بود باورمند بدان وقت سوسیالیستی



 

 ھمھ ما پایان در و رفت فرو، نرفت پیش رسید قدرت بھ روزیکھ از حزب ببینید، عزیز نورزی

 . میکردیم احساس شده غرق خودرا

 

 لست: شد مساعد موقع خوشوقتم و دارم سالھا از ذھن در رگدی سوالی رامیگ صاحب مزدک محترم

 فعال سھم و مصالحھ تحقق برای اروپایی ھای شخصیت نفوذ با ویاگ اشخاص از نفری؟ ٣۵ یا ۴۵

 یاآ؟ داشتند کابل در ھا سفر انفرادی یا و جمعی طور افراد این یاآ میشد شنیده و زمزمھ مینھذ در شان

 ھشت و انھگ ھفت ھای تنظیم طرف از یاآ؟ داشتند شفاف وگ فتگ و ھا دیدار دولتی، حزبی مقامات با

 می منت برید نام رگا نآ شخص دو یکی از انکام صورت در و؟ بودند رفتھگ قرار تایید مورد انھگ

 حرمت. ذاریدگ

 

 و انشعاب و ھا کشمکش اصلی عامل اول ی کنگره نسل ھای کادر برخی و.ا.خ.د.ح موسسان -١ 

 را اش ایدولوژی و تفکر خود عمر در سیاسی جریان این. اند کودتاه و نظامیگری بھ.ا.خ.د.ح کشاندن

  . نکرد نقد حزبی ی وحوزه نشریھ ھیچ در

. ج. د. س ھای کادر بخصوص و کرده تحصیل و جوان ھای فارغ. . . ھشاد نیمھ ھای سال نسل -٢ 

 نیروی، یافت تذکر تان قبلی ھای یادداشت در چنانچھ، شدند مصروف حزب در باال ھای رده در کھ. ا

 پیر و کھنھ تفکر تسلط وجود با وطن حزب در ما و باشند توانستند می اصالحات برای حساب قابل

 نشد داده قاطع کار مجال ھیچگاه جوان نیروی این برای ولی بینیم؛ می را اصالحات آغاز ھای رخنھ

  . رفت برباد آنھا وانرژی

  .ایم مانده میراث بھ خود از را آموزشی و درس چی جدید جنبش کار برای -٣



 

 ستار، فرھادی روان، یوسف داکتر چون ھای شخصیت، کم نھ و بیش نھ بودند تن ٢٢ آنھا میکنم فکر

 را ھمھ کرد خواھم معرفی مکمل را لیست آینده در من. . . . و ثابت عبدالجبار، لعلی یعقوب، سیرت

 . دارم

 باید آنرا یا دیدگاه ھای گرداننده. گذاشتند دیدگاه در چندیھوک چند فقیر محترم را فیلم، گرامی مفید

 بحث کھ شد خوب من فکر بھ. میشد گرفتھ بحث بھ ھم یا و میشد سکوت مورد در یا، میکردند حذف

. دارد حد ھم حوصلھ آخر میزنند ما تنۀ و سر بر کھ است ماه چندین فیلمھا این شمشیر با ببینید. شد

 پیشرفت برای باید را حزب آن امروزی راھیان وطن حزب و.ا.خ.د.ح امروز و دیروز حقایق بیان

ِ  از ساختھ خشت و سنگ با. برعکس نھ کند کمک  مجدد کار درمورد. ساخت خانھ نمیشھ دروغ یخ

 . شد خواھد کار این حتمن دیدگاه ھای گرداننده کمک بھ است درست شما فرمودۀ ھا نوشتھ باالی

 

 و ساسح نھایت برھۀ یک در ودولت حزب از کشتمند علی سلطان استعفای مورد در آیا مزدک ایغآ

 با هللا نجیب رتداک شما فرموده کھ اختالفاتی الرغم علی دارید نظر چھ افغانستان تاریخ از خطیری

 . داشتند ایشان

 

 آواز با آن بجای شود خاموش و پاک گوینده دروغین و شرمانھ بی آواز اگر ھا پکلی ویید و این در

 انداختھ صدا در ھا عتیواق و پاکستانی نوکران علیھ.ا.خ.د.ح و کابل دم مر دفاع مورد در نشین دل

 . بود خواھد ھا ویوید ترین جالب از یکی نمک می فکر شود

 

! استند و بودند مناظره این انتظار در صفوف کھ است بیشتر سال بیست. است حکایت، نیست شکایت

 فرا درست مبرم غیر از را مبرم مسایل ساختن جدا و بندی رده ھم ھنوز ما حزب کھ باورم این بھ من

. آوردیم بدست اکنون کھ آمدیم می نایل ازین بیشتر خیلی نتایج بھ ما اکنون تا آن غیر در، است نگرفتھ



 من نظر تنھا. انتظار سال اندی و ٢٠ از بعد تا میشد خورده تر زود صفوف غم باید معمول قول بھ

 . است

 

 استعفا مخالف من. بودم کرده ابراز زمینھ در را خویش نظر ھا بحث از یکی در من، عزیز متین

 گونۀ بھ کشتمند و نجیب میان مناسبات گرچھ. بودند زیاد باال آن در وی استعفای مخالفین، بودم

 نجیب بھ وکیل محترم کھ میاورم بیاد. کرد پیدا درست حل راه یک میشد اما بود شده خراب وحشتناک

. بگیرد پس را خویش استعفای تا دھیم قناعت را او و برویم کشتمند نزد زودتر ھرچھ تا کرد پیشنھاد

 خواھیم کاری شنبھ بگذرد ھم جمعھ بگذارید گفت نجیب یاد زنده. بود شنبھ ۵ آنروز نکنم اشتباه اگر

 از کار ولی رسید شنبھ. داشت باخود را استعفا متن کھ شد نشر موعد از پیش میھن نشریھ اما. کرد

 بنا را کشتمند کھی آنھای باور جلب برای نجیب است ممکن کھ میشد فکر آنزمان در. بود گذشتھ کار

 . میدانست مفید خویش از را وی دوری نمیخواستند گون گونا دالیل بر

 

 در، رھبری اعضای از بعضی شمول بھ ھا پرچمی از عده یک، سقوط از پس مدتی! گرامی مزدک

 کابل از تن ھزاران کشتار و کابل تخریب بھ منجر کھ گلبدین رھبری تحت ھماھنگی شورای تشکیل

 کھ بفرمایید نموده لطف، !!!میکنند انکار حاال اما، داشتند اساسی و فعال سھم گردید گناه بی نشینان

 ؟ چیست زمینھ درین شما نظر از واقعیت

 

 و ترین بدبخت ھمان صفوف.ا.خ.د.ح چون احزاب در. ھمفکرم و ھمدرد شما با من، عزیز بارکزوی

 احزاب در. ندارد شده سپرده وظایف اجرای جز وظیفۀ کھ میدھد تشکیل را بخش ترین بیچاره

 ویژۀ اھداف و ھا خواستھ برای مبارزه جریان در و است شونده گون دگر و سیال صفوف دموکراتیک

 ھمھ حزب و نظام فروپاشی از پس. میگیرد شکل و میپذیرد ریتغی فرھنگی و اجتماعی، اقتصادی

 امروز کھ زیادی تعداد با. بودند کینھ و نفرت از پر ھم کادرھا و میکردند گمراھی و حالی بی احساس

 در. میکردیم فکر ینئخا را خویش ھمدیگر ھمھ، نمیتوانستم شده مقابل ٩٣ سال در بزنم گپ میتوانم

 پخش سی بی بی رادیو از را "بیستم قرن در افغانستان" برنامۀ طنین ظاھر وقتیکھ ٩٠ سالھای پاین



 پایان در ما و گیرند سھم برنامھ در کھ نیستند حاضر ھا پرچمی کھ گفت و کرد جعھ مرا من بھ میکرد

 پرچمی سپیدان سر از تعداد بھ من. بود نخواھد درست این و داشت خواھیم را ھا خلقی صرف

 سھم سبب ھمین بھ. میکردند منع نیز را دیگران و بزنند گپ کھ نبودند حاضر آنھا اما کردم مراجعھ

 شد نوشتھ زیاد ھای مقالھ و ھا کتاب حال تا زمان آن از اما. است ضعیف برنامھ آن در ھا پرچمی

 ناوقت و میکنیم دیر، میشیم جھمتو پسان ھمیشھ افغانھا ما. شد زده سخن و گرفت صورت ھا مصاحبھ

 . ام کرده چنین کھ ام شرمنده خودم، میپردازیم

 

  :کھ بنویسم ناگزیرم ھا حرف این خواندن با، عزیز مزدک

 روبرو ھا سوال چنین با تا نکرده شھامت و جرئت یی حزبی ھیچ اکنون تا شما سطح در اوال> = 

  . بدھد جواب استقامت و مندی حوصلھ با و شود

 در آن نشر و مقاالت در ھا نوشتھ بجز، نشده داخل ھا مناظره چنین در کسی شفافیت این با دوم> = 

  . دلخواه ھای تارنما

 نوپذیر و تر پذیر انعطاف کھ میشود گذاشتھ نمایش بھ دیگر یکبار امروز جوان نسل نیروی سوم> = 

 این کرده تحصیل جوانان چون، اند بوده درست ما ھای گی خوانده پس لذا، است پذیرتر انتقاد و تر

  . اند داده امتحان آنھا از حتا و خوانده را ھا نسل مشترک کار و اختالف مورد در قواعد

. باشیم آینده متوجھ و نگیریم بیل رفتھ آب عقب معروف بقول کھ بیاموزیم باالخره ما باید چارم> = 

 شروع جوانان از باید سر از کھ ام داده تذکر ھایم یادداشت و ھا نوشتھ در بیشتر بار صد از احتماال

  . آنجاست در آینده. رسانید مصرف بھ آنجا در را خود نیروی و کرد

 دارند آنرا توانایی ھا ما از زیادی تعداد. میشود بزرگ و میکند شروع خورد از انسانی ھر پنجم> = 

 کار برای و نمیشود آدم بدون من باور بھ جامعھ. کنیم شروع خورد از تا کنند کار راستا درین تا

  . رفت پیش بھ آینده بھ نگرش با و دلسوزانھ باید تنھا. است فراوان محمولھ

 ھمین کار آغاز برای اینکھ ھدف لول. میرد می بگیری آب از را ماھی وقت ھر میگویند ششم> = 

 مانند را ذالل ھای جواب آرزوی کھ دارم شما از سوالھای دیگر موارد در من. نیست ناوقت نیز حاال

. بدانم را شما نظرات مورد در و، شد گرفتھ تماس حال تا آن بھ کمتر آنچھ. میبرم توقع شما از بار این

 از کھ نمایم اعالن میخواھم نقطھ ھمین از. حاضر بحث اختتام بھ نزدیک نقطھ بھ میکنم موکول اما



 مسایل روی تا کشید پیش را بحث و جر این ناخواستھ یا خواستھ کھ کرد تشکر باید چندیھوک محترم

 مکانی نقطھ ھر و جایی سخن ھر: کھ موافقم من کھ میگویم اخیر در. شد انداختھ روشنی مقداری

 . برویم پیش تعقل با و بشکنیم را سکوت تا رسیده آن وقت حاال احتماال. دارد

 

 پیرامون شھامت با و دقانھاص خیلی کھ گرامی مزدک محترم ھای نوشتھ و ھا حرف تائید با

 دوستان و رفقا ھای نوشتھ خرسندم نھایت گرفتند خردمندانھ تماس شفاف و االیش بی، موضوعات

 تحفھ فیسبوک و وپبیوت بازار بھ ویدیو این زمانیکھ درست، ھا مدت از بنده. نمودم مطالعھ را گرامی

 ھای پیام ویوید ھای داشتھ محترمین: کھ کرده را تقاضا این و خواھش ھمیشھ شد پیشکش نیمغرض

 جز و نگردیده تھیھ ایام نآ یھا واقعیت و خرد بنیاد بر کھ دارد بر در را خصمانھ و نقیض و ضد

 خورده بر کسانی با حتی. داشت نخواھد دیگری پیامی حزب خورده قسم دشمنان سیابآ بھ بآ ریختن

 و بودند فتھگ ترک ارانگروز این و سقوط قبل را کشور و دارند را ملی گغور ن عضویت کھ ام

 بیانش از شخصا کھ بوده استوار اصل یک بر متاسفانھ شان قضاوت ولی نداشتند دید چشم ترینککوچ

 است اجتماعی اخالق از دور ویدیو شامل اتبیاد زبان نآ استفاده) سمتی ھای سمپتی( میکشم خجالت

 ؟؟!!حزبی و انسانی چھ

 و کاری قیچی، اریذگ متن، تھیھ ھا کی فرمایش و، توسط، سلیقھ بھ ریگدی چند نمونھ و ویدیو اینکھ

 کھ رفقا باورمندی و اندیشھ اساس بر ولی نیست پنھان رفقا و دوستان نظر از است ردیدهگ سرشکاری

 بر داد نشان تجربھ متاسفانھ کھ دادند یحراترج خاموشی مقابل در ردیگ می را خود جای حقایق روزی

 تا رفتگ شدیدتر و جدید شیوه چرندیات روند این نشدند خویش اشتباھات متوجھ نھاآ اینکھ عالوه

 بھ انھگ بچھ ھای کارتون ساختن. بازار و کوچھ ھای دشنام، افراد شخصی یگ زند بھ مداخلھ سرحد

 ھا سلیقھ این صاحبان حال بر کننده مایوس نکتھ. دادند ادامھ وووووو تحقیر و توھین حزب رھبری

 رگا. میکنند اختیار خاموشی ولی ردیدهگ شان سبوکییف صفحات اضافھ و شامل موضوعات کھ نستآ

 رگدی اشخاص و افراد ذریعھ نماید واقعیت و ھا دید چشم بر مبتنی دوستانھ مباحثھ تقاضای ایشان از

 بر میاید بیرون جالد امین باند نام بد اعضای یا و لبدینگ ردنگ از الخرهاب شان لھک و سر کھ

 افراد این بعضا. میشوید شان صفحھ ذفح الخرهاب و میکنند قناعت ھا دشنام، ھا زدن تاپھ با، میخورید

 و معرفی شریف حزبی و پاکدامن انسانھای نقدرآ خویشرا رگدی صفحات و ھا جا در اشخاص و

 بی و شاخدار غودرو  ھا سفیدی چشم حیران انسان کھ میکنند یگپارچکی و اتفاق نصحیت بھ شروع

 . رددگ می شان سرحد



 

 شورای شریک ھا پرچمی از بخش یک تاسف با، ھماھنگی شورای مورد در عزیز رحیمی جواب بھ

 بوجود تھران و تاشکند، آباد اسالم، مسکو ھمآھنگی از ھمآھنگی شورای حقیقت در. بودند ھمآھنگی

 "ناشنو گپ و شخ کلھ. . . " یک میخواستند ھمھ. نمیشدند معلوم آن مخالف ھم ھا امریکایی. بود آمده

ک گونھ یک حکمتیار و مسکو میان کھ دادم تذکر یکبار من. بردارند راه سر از را سَ سپُ . داشت وجود پُ

، بریالی محمود یاد زنده، نور احمد نور، کاویانی، من شد شروع ھمآھنگی شورای عملیات کھ شبی

 نور احمد نور ابتکار بھ دیدار این بودیم مسکو در غیاثی برھان منزل در نعمت انجنیر و فرزام انور

 رفقا از تعدادی کھ میشد احساس آنشب. بود بریالی با کاویانی و من "شتیآ" ھم ھدف و بود شده پا بر

 را سی بی بی تا کرد روشن را رادیو غیاثی بریالی خواھش بر بنا. اند کابل از خوش ھای خبر منتظر

 ھای خانھ بھ رفتیم ھمھ و خورد برھم ما مھمانی. نداشت خوش اخبار رفقا برای سی بی بی. بشنویم

 اشتباه یک دیگر این باشد درست ھماھنگی شورای در ھا پرچمی از بخش یک شرکت اگر. خویش

 . بود مسکو از پیروی ادامۀ صرف آن دلیل و بوده وحشتناک

 

 گویا صفحھ مسوول محترم کھ دیدم شما شفاف کالم از تشکر ضمن گرامی صاحب مزدک محترم

 شاید بخاطریکھ ساختند محدود و اند داده صفحھ اعالن شما از را سواالت العجل ضرب و وقت تعیین

 در هھیچگا نجیب صاحب داکتر کھ ام شنیده ھا بار: شما خدمت سوال این نیابم را انسچ این دیگر

 تا کردند زیاد ھای تالش و نبودند شان خاک بھ شوروی قطعات عودت بھ خوشبین واقعیت و اصل

 درست معلومات این اگر دھند ادامھ شان کمک بھ ھا نیرو نآ کھ سازد قینیمت گونھ بھ را مسکو نھاآ

 حرمت؟؟ چھ یعنی ملی نجات روز پس است

 

 عملی ماسکو بھ ارتباط در را درجھ ھشتاد یکصدو سیاسی یراتیتغ تا نداشت ساداتی انور، .ا.خ.د.ح

  .افغانستان در حزب این حاکمیت سقوط از قبل و شوروی سقوط از قبل درست، میساخت



  

. باد نابودش، داشتھ غشی و غل وطن آبادی و مردم سعادت در را نکھآ ھر، گرامی دوستان سالم

 از من. اند نداده باند آن یا و این گرو در را خویش، شخصی مقاصد برای ھرگز اصیل پرچمداران

 دادند قرار جریان در را ما ھمھ مندی حوصلھ با آن کان و کیف تمام با کھ عزیز مزدک ھای پاسخ

 . سپاسگذارم

 

 انتظار فعلن ولی کرد خواھم رد احترام و شواھد و اسناد با را شما نوشتھ من صاحب رحیمی محترم

 حرمت. است گنگ چون میمانم باقی دیگر دوستان نظریات

 

  :نفر ٢٢ آن لیست ھم این

  یوسف داکتر ـ ١ 

  حامد صمد ـ ٢ 

  کتوازی حکیم جنرال ـ٣ 

  خان اصغر فیسور پرو ـ۴ 

  فرھادی روان ـ۵ 

  محمدی محمد جمعھ ـ۶ 

  سیرت ستار ـ٧ 

  مجددی ھاشم ـ٨ 

  مجروح الدین شمس ـ٩ 

  فاضل کاظم ـ ١٠ 



  سلیم صمد ـ ١١ 

  شمس جلیل ـ ١٢ 

  واصفی عزیزهللا ـ ١٣ 

  نوروز یحیی ـ ١۴ 

  عبدالوکیل داکتر ـ ١۵ 

  عظیمی عبدالسالم ـ ١۶ 

  لعلی یعقوب محمد ـ ١٧ 

  غوثی عبدالغنی ـ ١٨ 

  نجم عبدالفتاح ـ ١٩ 

  کروخی عبالرحیم ـ ٢٠ 

  ثابت عبدالجبار ـ ٢١ 

 . کشککی الدین صباح ـ٢٢ 

 در. رساند نمی جای بھ مارا احساساتی ھای جنگی گپ. برویم سازنده ھای بحث سوی بھ است بھتر

، نیست آن و این کشاندن محاکمھ بھ ما وظیفۀ. دھیم تبارز خود از را فرھنگ بھترین باید زمینھ این

 . است سازنده و سالم گفتمان پیشبرد و حقایق بیان

 

 را کنونی زمان و سپرد راه» جنگی گپ« سوی بھ باید حاال. آمد خوش را من شعری» مقطع« این

 را ما کردار بی نامھٔ  کار دیگران فردا نی اگر. کرد ھمراه کردار با را آن و اندیشید برایش و دریافت

 بھ جوان نسل. داد انجام کاری آینده نسلھای برای توان می کنونی کردار با. کرد خواھند نقد سوگمندانھ

 آن دیگر بار من. نیافتند ھا اشتباه تکرار سنگین گرداب در تا بیاموزند تا دارند نیاز ما تلخ ھای تجربھ

 بسازد،،  دگرگون تواند نمی خدا کس، حتا ھیچ را گذشتھ٫٫آورم،  می یاد بھ را اگانون گفتھٔ 



 

 از پس اندکی کشتمند علی سلطان علیھ قصد ءسو چون و چند مورد در باالخره ارجمند مزدک آغای

 گردیده پخش زیادی افوات رابطھ در کھ چرا تان ممنون. میشوم خوش بدھید معلومات اگر استعفایش

  . است

 

. براستی ھیچ کس فکر نمیکرد کھ شوروی ھا افغانستان را ترک میگویند، بھ جواب نورزی عزیز

کھ نجیب و وکیل مطمین بودند کھ آنھا میروند و زنده یاد حیدر مسعود میفھمید . نمیدانم چرا چنین بود

نجیب در منزل خویش اعضای بیروی سیاسی را مھمان کرد تا برایشان . آنھا میروند و باید بروند

بعد . نوشیدیم و گپیدیم، خوردیم. دسترخوان شاھانھ پھن کرده بود. براستی میروند "دوستان" بگوید کھ

مند اولین سخنران از صحبت ھای او ھمھ یخ شده بودند ـ ببینید ما چقدر غیر جدی بودیم ـ محترم کشت

بھتر است ھستھ ھای حزبی را بھ خارج . پس ما نمیتوانیم ادامھ دھیم: ایشان گفتند. پس از نجیب بود

خودشان برای رفتن بھ سوریھ بھ حیث سفیر ابراز آماده گی کردند تا آنجا پناھی باشند . انتقال دھیم

 . برای ھستھ ھای حزبی

اما شوروی ھا تعھدات کالن . عھدات خویش را عملی کنندداکتر تا آخر کوشش کرد کھ شوروی ھا ت

داکتر باید بر جانب مقابل شوروی ھا اثر گذار . تر داشتند کھ داکتر را در آن ساحھ توان مداخلھ نبود

  :داکتر چند چیز را از شوروی ھا میخواست. میبود کھ نبود

  . شوروی تامین امنیت شود برای نجات کابل باید شاه راه بگرام ـ حیرتان توسط نظامیان. ـ١

مار کنند و ساحات  نیروھای اورا تار و، ـ پیش از خروج شوروی ھا باید بھ حساب مسعود برسند٢

کوشش نجیب برای بقای یک بخش از نظامیان شوروی در مسکو . تحت کنترولش را بھ آتش بکشند

  . از حمایت شورد نادزه برخوردار بود

   . کشتمند نمیتونست کار نجیب باشدکوشش بھ ترور ، متین عزیز

ببینید  .اما گپ ھای ما پایان ندارد. پایان آنچھ فقیر چند عزیز آغاز کرد رسیدیم من فکر میکنم کھ بھ

 گ ما ساختن است و برای ساختن بھھدفِ دیالو .آرام باھم گپ بزنیم بھ نتایج خوب میرسیم وقتی



ھمراھی کردید،  خوشحالم کھ مرا. پرداختن نیاز داریم، پرداختن بھ آنچھ بودیم، ھستیم و خواھیم بود

 .میتوانیم ھمیشھ با ھم کار کنیم شاد باشید. یک خانۀ دلم اندک خالی شد

 نیمھ پنجشیر یا کابل در مھربان کمال و تالقان در عزیز عارفی هللا بسم بھ، خوش شب ھا اروپایی بھ

  . باشید شاد. میکنم آرزو خوش روز نازنین راستای بھ و آرام شب

 

 بھ اپریل ١٩ شب فردا تا عزیز مزدک آدرس بھ ھا پرسش کھ شود می رسانیده دوستان ھمھ اطالع بھ

 ارایھ اپریل ٢٠ تاریخ بھ شانرا ھای پاسخ آخرین عزیز مزدک. تواند می یافتھ ادامھ اروپا وقت

 . شود می بستھ بحث این باب سپس و نمود خواھند

 

 مفید حمیدهللا داکتر

 پاک بودم نوشتھ فاجعھ امتداد در فلم پای در کھ مرا متن ناجوان کدام دانم نمی!  گرامی مزدک جناب

 نفرستد دشنام کسی بھ کھ شرطی بھ را دیدگاھش موردی ھر در تا دارد حق کسی ھر. است کرده

 یا و کننده تھیھ از پرسشھای و بود شده پرداختھ فلم این ساختاری نگیوچگ من دیدگاه در. بدارد ارایھ

 با. بودید داشتھ بیان را تان دیدگاه فلم مورد در کھ گرامی مزدک جناب شما از و آن گان کننده تھیھ

 جناب از دارم پرسشی، شود می پاک ساعت دوسھ از پس من ھای متن مدتی از دیدگاه در دریغ

 ؟ است چنین چرا نجیمی

 

 

Basir Hamidy  

 دوم نسل بویژه جوان نسل برای روشنی یک، نجیمی آقای قول بھ قرمز ھای خط از مزدک آقای گذر

 اند شده امید نا و نشستھ انتظار در آن بھ سالھاست کھ است کشور داخل و خارج در دوستان شما و ما

 است نو حرکت یک اساس و مایھ واقعیتھاو  ھا نوشتھ این. آمد نخواھد دیگر راستا این در چیزی کھ

 بازگو شما و ما ھمھ بھ راستگو و شجاع ھای کاکھ برسم کھ ارزش پر معلومات این صورتیکھ در



 تمام با استوار و شده سنجیده دقیقا برنامھ یک چارچوب در بلکھ باال فلم نآ زشت سلیقھ با نھ، شده

 آقای آن راوی کھ عالی مستند فلم یک آن از و جابجا عامھ ارتباط و ی رسانھ تکنولوژی پیشرفتھای

 ی رسانھ موجود مجراھای ھمھ طریق از آن ی رسانھ وسیع پوشش یک و شود تھیھ بوده مزدک

 کھ میکنیم گی زنده عصری در ما من نظر بھ. دانست خواھند ھمھ را حقیقت این، گیرد صورت

 خود حاکمیت زمان در شما و ما، است ارتباطات و ھا رسانھ افزون روز نقش آن گی ویژه مھمترین

 آن از ھیچگاه، نبودیم حاکمیت در وقتی ولی گداشتیم افغانستان در را جدید مطبوعات و مدیا اساس

 نو جامھ را واقعیت ما تا. میگرفت جدی نھ و نمیدید کس ھیچ را باال فلم این ورنھ نبردیم موثر استفاده

 . داشت خواھد شنواھم گوش متاسفانھ و است، است ھم ژنده اگر دیروزی دروغ، نسازیم

 

  :دارم سوال دو من

 نظر در بدون و منطقوی و ملیتی مناسبات اساس بر و انفرادی شکل بھ حزب رھبران چرا اینکھ اول

 خود ھمفکران با اتحاد عوض بھ و کرده برقرار تماس مجاھدین گروپھای با صفوف خواستھای داشت

 بقای برای کار این آیا. کردند فراھم حکومت شکست برای را راه و شده نجیب داکتر برانداختن پی در

  ؟بودند وابستھ آن بھ کھ ملیتی بقای برای یا بود شان خود جان

 خود لحاظ ھر از کھ افغان ھزار صدھا زندگی و سرنوشت فکر در لحظۀ برای رھبران آیا اینکھ دوم

  ؟خیر یا بودند میدانستند وابستھ حزب و دولت با را

 باره درین و بدھند جواب سواالت بھ شدند حاضر کھ سپاس اظھار مزدک فرید محترم رفیق از

 داکتر طرفدار کھ کسانی از مسایل این بارۀ در اگر بود خواھد بھتر نظرم بھ. کنند صحبت صریحاً 

.باشیم داشتھ بھتری و کاملتر گیری نتیجھ بتوانیم تا بشنویم ھم، بودند نجیب



 
  فقیرچند چندیھوک      فرھاد بارکزوی      احمد بشیر دژم

 
 شاھپور شکستھ طھماس      مسعود مھدی      ابراھیم سعید

  
  حشمت رستگار      محمد رحیمی    فواد پامیری آیینھ



  
 یر حمیدیصب        حمید مفید    صدیق رھپو طرزی

 
 فیاض بھرمان نجیمی    شھاب الدین سرمند      شعیب عبادی

 
 نجیب یونسی        امین متین

 



 
 عبداللطیف      علیزی علیزاده      کمال اعتمادی

  
  لطیف نورزی          شیر صارم

  
علی دانا      علی رستمی



  در یک ردیف ی فرید احمد مزدکپاسخها

 
 را سقوط و سعود این ھرگاه بود خواھد مناسب بسیار "سقوط فاجعۀ"و " سعود فاجعۀ" است، ماه اپریل

 . شود خارج بحث از گوید ناسزا ھرکھ و نگردد تحمل مستعار نام ھیچ امیدوارم. گیریم بحث بھ

 کودتای. . .  اید برگزیده را جذاب و مھربان چھرۀ نمایتان چھره در اما است مستعار شما نام گرچھ

. گیرد صورت بیطرفانھ پژوھش باید مورد این ای؟ در ای سی یا .ب.گ.داد، ک سازمان کی را ثور

 . بنویسید قومشان ذکر با آنرا اصلی ھای چھره ھای نام کنید مھربانی "سقوط قومی کودتای" مورد در

  .بدھید جواب سوالم بھ میخواھم اما نیستید مستعار شما ام کرده اشتباه شاید

  .قومی تعلق ذکر با میخواھم را قومی کودتاچیان فھرست من

 "کودتا" این چگونھ پس. اند مختلف اقوام از دیگران. تاجیک یا است پشتون کھ بپرسید باید وکیل از

 شده؟  قومی

 . نیست پشتون کھ نگفتھ ھیچگاه ھم کارمل

  .بنویسید مکمل را چیان کودتا لیست باید



 بی و روحیھ پول، بی بی دولت. پاشید فرو و شارید ما دولت. نداشتھ وجود وقت ھیچ "سقوط کودتای" 

 . نگاھداشت نمیشد را خارجی حامی

 . بود ما مردم برای زشت و نکتبار حادثۀ یک این بلی

 . میدھم جواب بپرسید ھرچھ آخرش این مورد در. بودم مکتب ١١ صنف من اول کودتای در

 شد امضا افغانستان و امریکا، شوروی، پاکستان خارجۀ وزرای توسط ژنو توافقات ١٩٨٨ اپریل در

 افغانی گیر در طرفین از نظامی میگفت، حمایت ترک را افغاستان باید سرخ اردوی نآ اساس بر کھ

 برچیده ھمسایھ ھای کشور در افغانستان دولت مخالفین تربیت و تعلیم مراکز تمام و نمیکرد پیدا ادامھ

 مجاھدین ای منطقھ حامیان. شد عملی شوروی نظامی قطعات خروج تنھا ژنو توافقات از. . .  و میشد

 قدم در و جھادی ھای تنظیم حمایت بھ گذشتھ مانند بود ھا کننده امضا از یکی کھ پاکستان ویژه بھ و

. نگردید عملی درست و کامل بصورت ژنو توافقات بدینگونھ. میدادند ادامھ حکمتیار آقای بھ نخست

 افغانستان دولت و مجاھدین بھ کھ کردند توافق شوروی و امریکا خارجۀ وزرای ١٩٩١ درسپتامر

. نداشتند مکلفیتی ھیچگونھ چین و پاکستان، سعودی، ایران توافق این قبال در نکنند، اما نظامی کمک

 صادق  پیروان"کرد  ایفا پاکستان زمینھ این در را کالن نقش و شد پامال کامل بصورت ژنو توافقات

  . نمیگویند چیزی مورد این در" نجیب داکتر

 حاوی کھ کرد مطرح افغانستان مشکل حل برای را ی برنامھ متحد ملل سرمنشی ١٩٩١ می ماه در

 قبرسی سیوان بنین. بود جدید نظام یک ایجاد و نجیب داکتر دولت موجودیت پایان برای میکانیزمی

 سرمنشی شخصی کوشش یک برنامھ این کھ آنجا از. رساند پایان بھ را برنامھ این متحد ملل مامور

 کار دوران تمام در. نداشت وجود قوی ھای تضمین آن شدن عملی برای امنیت شورای از نھ بود

 . بود بزرگ ھای دگرگونی و یراتیتغ دستخوش نظام و کشور سیوان

. مختلف مراکز میان قدرت جنگ ھم سوی از و داشت جریان سازی نو و اصالحات یکطرف از

 مختلف اقوام ی خانھ ما کشور. نبود عادی غیر چیز این و میگرفتند قومی رنگ ھمچنان ھا کشمکش

 حقوقی چھ از و ھستند کی کھ برسند توافق بھ داوطلبانھ نتوانستند ھیچگاه آن ساکنین کھ است

 . برخوردارند

 ھر. میکنند زیست نآ ھای ھمسایھ در ھا اکثریت. گفت قومی ھای اقلیت کشور میتوان را افغانستان

ل یک ما کشور سوی بھ ھمسایھ ل این از. دارد اتنیکی پُ  صادر نفرت ھم گاھی و عشق گاھی ھا پُ



 برای. است نھفتھ ما جغرافیایی ویژگی ھمین در ھم ما خیالی ملی   وحدت چالشھای از یکی. میگردد

  . داریم نیاز زمان بھ و داریم ازین دموکراسی و اقتصادی، فرھنگی رشد بھ ملی وحدت بھ رسیدن

 نھ دولت. بود اقتصادی ناتوانی ھمان مھمترین ولی بود زیاد ما ھای دشواری ژنو توافقات از بعد

 یاد بھ آخر. مردم بھ نان رساندن برای نھ و داشت پول دفاع یا جنگ ماشین نگاھداشتن فعال برای

 مالی تامین برای داخلی منابع. میامد بدشان ما از و نمیخواستند مارا دولت مردم کھ را زمان آن ریدوآ

 . بود ناممکن دولت بقای خارجی حامی بدون و نداشت وجود نظام و دولت

 حزب متحدین و حزب درون ھای گروه و ھا، تمایالت فرکسیون تمام متحد ملل سرمنشی برنامۀ از

 بود ھا ھندی و ھا روسھا، ایرانی نفع بھ پالن این ھمچنان بود آنھا بسود آن تحقق چون کردند حمایت

 دولت سقوط کھ سعودی و پاکستان برعکس اما میشد رعایت آنھا منافع آن شدن عملی نتیجۀ در

 بھ را نجیب داکتر شریف نواز باری. نداشتند عالقھ آن تحقق بھ میخواستند را قدرت تمام و هللا نجیب

 ساعت ٢۴ طی اما کنند مشوره حل راه یک برای سرمنشی برنامۀ از دور تا کرد دعوت پاکستان

 صدای سرو با سیوان برنامۀ یکی. میگردید عملی ھمزمان برنامھ دو. گرفت پس را خویش دعوت

 . میکردند کار حکمتیار برای ھا سعودی و ھا پاکستانی. حکمتیار رساندن قدرت بھ ھم دیگر و فراوان

 بھ حزب. بود انداختھ پا از" شمال شورش"و  بادآ جالل خوست، جنگ تنی، سقوط کودتای را دولت

 و میزدند گپ نظامی و ملکی حزب از ھا خلقی. بود شده تبدیل قدرت ساختار در مزاحم نیروی یک

 روابط و بودند برخوردار روسیھ دفاع وزارت حمایت از آنھا میخواستند بیشتر قدرت نظامی بخش بھ

 و داشتند کاندید را کاروال کارمل جانشینی برای آنھا. داشتند حکمتیار و ھا پاکستانی با ھم تنگاتنگ

  .را نجیب یاد زنده گرباچف و .ب.گ.ک

 کوچیدن برای گی آماده ١٩٩١ بھار از. کند مصالحھ "شمال"با  نخواست داکتر. . . . . آخر ھای روز

 امریکایی. کرد گم را خود راه و خود ملل سازمان و آباد مسکو، اسالم مثلث ھای بازی در او. داشت

 مسعود و سابق شاه جلب برای یکطرف از او. نبرید مسکو از ھیچگاه او اما بودند او با کار آمادۀ ھا

 و شمال و کابل اطراف در کھ میکرد فکر او. حکمتیار با نزدیکی برای دیگر طرف از و کوشید

  .میکرد حس را ھمھ این دنیا و. ماست نفع بھ نیرومند حکمتیار یک موجودیت شمالشرق

 از من بنام تیلگرامی وعده این از پیش یکروز. بود سیوان منتظر و میشد آماده رفتن برای داکتر

 ی وظیفھ اورا ضد بر مبارزه ما و است آماده کابل تصرف برای حکمتیار"کھ  بین این با رسید دوستم

 و دادم آگاھی دوستم پیام آمدن از و کردم تیلفون داکتر برای من. ھستیم ھمکاری آماده دانستھ خود

 پیام محتوای تیلفونی من. ندارد وقت ٢ ساعت فردا تا کھ گفتند ایشان. بروم نزدشان عاجل تا خواستم



 ٣٠ و ١٢ ساعت بین داکتر آنروز فردای. اند جریان در ایشان کھ شدم متوجھ و گفتم برایشان را

 پر کابل فرودگاه شب سر آید نمی سیوان اما نرسیده کابل بھ ھم دوستم قطعات. است سیوان منتظر

 و ھوا خرابی گاھی خویشرا آمدن دیر دلیل او. میشھ کابل وارد سیوان شب نیم و دوستم افراد از میشھ

 . پذیرفت نمیشھ را ھوا خرابی اما کرد بیان ھا پاکستانی مزاحمت ھم گاھی

 سیوان حضور در مجددی هللا صبغت بھ جمھور یسیر معاون سرابی محترم توسط قدرت تسلیمی

. است عینی شاھد حکمتیار آقای خودِ  اینجا. بود شده ریختھ حکمتیار پای در قدرت اما. گرفت صورت

 "آشکار ھای چھره پنھان دسایس" بنام حکمتیار کتاب ٩١ تا ٧۵ ھای صفحھ بھ یکبار عزیز دوستان

 کھ ھای افسانھ. کنید توجھ حکمتیار با مسعود تیلفونی معروف مکالمۀ آن بھ ھم یکبار. اندازید نظر

 . ببرد بیراھھ بھ مارا نباید شده زمزمھ پاکستان اجیر چند توسط

 و گرفتھ صورت حکمتیار و نجیب داکتر دولت بین مذاکرات و ھا تماس ، بیشترینگرامی علیزاده

 . واشنگتن و آباد اسالم نھ بوده مسکو ھا وادید دید تمام کنندۀ تنظیم

 مستعد از یکی. بود پرچمی ھای چھره ترین درخشان از یکی شک بدون نجیب عزیز، داکتر علیزادۀ

 دھندۀ پیوند او نام کھ کنیم کاری. اخیر سال ٣٠ در قدرت جنگ قربانیان از یکی و بود ھا ترین

 . باشد وطندوستان

 صورت در و بود ملل سازمان توان در صرف قدرت خالی از گیری عزیز، جلو رستگار جواب بھ

 دفتر بھ نجیب داکتر کھ شبی آن فردای. نمیشد خراب وضع سازمان آن نظامی امکانات شدن جابجا

 گپ دو نشست این در او. داشت دیدار خودش تقاضای بر بنا سیوان با اجرایھ ھیئت رفت متحد ملل

 مجاھدین دولت بھ قدرت ـ ٢. شود داده خارج بھ سفر اجازۀ مستعفی جمھور سیری بھ ـ١داشت، 

 عملی دوم خواست و نبود اجرایھ ھیئت اختیار در فرودگاه چون بود ناممکن اول خواست. شود سپرده

 اجالس کھ میگفت بریالی یاد زنده. نداشت وجود واحد نظر زمینھ این در یھئاجرا ھیئت در اما بود

 را الزم نصاب پلینوم یا اجالس کھ گفتم برایشان من ولی بگیرد تصمیم زمینھ در باید مرکزی شورای

 جالب. اند شنبھ دو و تاشکنتمزار، ترمز،  بین تجارت مصروف مرکزی شورای اعضای اکثر. ندارد

 . اند گروه ھمین از آنوقت حاکمیت و نجیب داکتر عاشقان از زیاد تعداد کھ است

 یکروز او اما میشد پیش بود جمھور یسیر اول معاون کھ ھاتف باید سیوان طرح شدن عملی برای

 معاونین سبکدوشی. بود آورده بدست را خویش سبکدوشی فرمان خویش دیگر ھمقطار سھ با پیش

 خود معاونین خویش استعفای با ھمزمان داکتر چرا اما. بود منتظره غیر سیوان برای جمھور سیری

 کرد؟  سبکدوش نیز را



 ھا پرچمی دست در داشتند، خاد اختیار در بزرگ نیروی جناح ھردو اردو در کھ بود روشن ھمھ بر

 افزایش برای تالش ھا شوروی برامدن آستانۀ در. بود ھا خلقی دست در بیشتر داخلھ وزارت و

 انجام بیشتر سرعت و جدیت با ھا پرچمی و ھا خلقی میان قدرت درونی ھای بازی در امکانات

 بھ. بود شده تبدیل جدی امر یک بھ دیگر ھا خلقی جانب از کودتا خطر ھا پرچمی برای. میگرفت

 . شد تشکیل ملی گارد دولتی امنیت وزارت جنب در کودتاھا از گیری جلو منظور

 با مخالفت کارزار حزبی سازمانھای جلسات در و پرداختند شدید مخالفت بھ گارد تشکیل با ھا خلقی

 میدانستند بزرگ امتیازات با آنھم و ضروری دوم، غیر اردوی را گارد آنھا. انداختند براه را اقدام این

 یسیر میان ھا کشمکش. میکردند تاکید آن نقش افزایش بھ و دانستھ کامل اعتماد مستحق را اردو و

 بر بیشتر و بود شوروی امنیت کمیتۀ ابتکار گارد تشکیل. شد آغاز جا ھمین از دفاع وزیر و جمھور

 . داشت اتکا سوریھ و عراق تجارب

 افغانستان ی اردو تقویت و تشکیل در آنھا ناکامی معنای بھ گارد ایجاد نیز شوروی دفاع وزارت برای

 سازمان و اردو بزرگ حق و نقش از سیاسی بیروی در کاروال صاحب میر بار نخستین برای. بود

 ھمان ادامۀ دیگر این. کرد تاکید اردو در حزب سازمانھای نقش افزایش بھ و زد سخن آن حزبی ھای

 سر راستا این در نھاآ. بودند مخالف آن با ھا پرچمی کھ بود ثور قیام اول ھای روز در امین سیاست

 . نمیکردند دریغ ھم سیاسی بیروی جلسات در ترساندن و تھدید از و میرفتند پیش سختانھ

 حاکمیت از برون داشت وجود خطر دو شوروی نظامیان خروج پس هللا نجیب جمھور یسیر برای

 میدانستند ھا خلقی. میشد آماده خطر ھردو با مبارزه برای ھا، او خلقی حاکمیت درون در و مجاھدین

 کوشش گارد تضعیف برای یکطرف از آنھا. است مانع یک شان بعدی اھداف تحقق برای گارد کھ

 میر ھا فعالیت این مرکز در میپرداختند خویش انسجام بھ بھانھ این بھ دیگر سوی از و میکردند

 امکانات ھماھنگی. بود کارمل جانشینی برای شوروی نظامیان کاندید کھ داشت قرار کاروال صاحب

 مطابق زمینھ این در را بزرگ نقش. میامد بوجود تدریج بھ داشت ھم اسالمی حزب با آنھا نظامی

 . میکرد ایفا شور آصف جنرال تنی ناکام کودتای از پس پاکستانی حسین قاضی اظھارات

ِ  از نجیب داکتر  توسط او کھ میکنم فکر. داشت تشویش سیاسی بیروی جلسات در تنی مسلح   حضور

 بیروی اعضای نباید کھ کرد پیشنھاد یعقوبی جلسات از یکی در. بود شده مسلھ این متوجھ ھا شوروی

 رد تنی و کاروال جانب از تمام خشونت با پیشنھاد این. کنند حمل سالح باخود جلسات در سیاسی

 سیاسی بیروی آرام جلسۀ ما بعد بھ آنروز از. شد کاروال و یعقوبی میان پرخاش سبب و گردید

 . نداشتیم



 میخواستم دانا اجمل محترم بجواب نازنین، آنچھ لطیف و نبینمت شکستھ ھیچوقت کھ عزیز شکستۀ

 . نوشتم بنویسم

 در ھمھ. شکست را اند ناپذیر آشتی دشمنان" ھا کمونیست"و  "اشرار"تابوی  آن ملی مصالحھ مشی

 افتیده دریایی در طرف ھردو میپالیدند را خویش ھای ھمسو و دوستان جنگ و دشمنی خط طرف دو

 محافظھ رھبران میرفتند ھا باالیی از تر تند ھا نییپای عرصھ این در و نداشتند برگشت راه کھ بودند

 احساس ھم باز آزاده ھای نخبھ و ریشھ با ھای جنبش کمبود. میکردند عمل مستقل غیر و کارانھ

 . میشد

 داخل جھادی ھای نداناقوم کھ کرد معرفی نیز را نخستین ھای آدرس مصالحھ اعالم با نجیب داکتر

 اما بود مسعود با مشترک کار نجیب داکتر آرزوی بزرگترین. بودند "معتدل"ھای  تنظیم و کشور

 . داشت قرار گرایان قوم و حکمتیار بھ وابستھ افراد دست در وی پیرامون محیط

 بیش و حکمتیار، کم با و مسعود سابق، با شاه کرد، با کار دیگران از بیش آدرس سھ با نجیب داکتر

 شاه یعنی اول آدرس. داشت سمپاتی گیالنی بھ و میامد بدش حضرت از. حضرت و گیالنی با ھم

 داکتر بھ نتوانست ھیچگاه نبود بین بد و نیت بد انسان کھ مسعود. نگرفت تحویل اورا ھیچگاه سابق

 . کند باور

 از شریف نواز باری. پاکستان یعنی حکمتیار. بدی برگی چھ و میشد بازی باید کھ بود برگی حکمتیار

 متن در. بود آورده ضمیر داکتر را دعوتنامھ این. کند دیدن پاکستان از تا کرد دعوت نجیب داکتر

 حاکم اوضاع بر کھ برسیم توافقاتی بھ متحد ملل برنامۀ از خارج کھ، میتوانیم بود آمده نامھ دعوت

 . شویم

 . نبود تحمل قابل داکتر برای این و گرفت پس را خویش دعوت پسانتر ساعت ٢۴ او اما

ِ  ھای پرچمی و ھا خلقی شامل کھ داشت ھای آدرس ما میان در ھم حکمتیار . میشد غلجایی پشتون

 عوامی نشنل و میکرد گذاری تاثیر نجیب پیرامونیان باالی پارتی عوامی نشنل طریق از او ھمچنان

 . بود ھمکار آی اس آی با% ١٠٠ افغانستان با رابطھ در پارتی

 حامیان ھم مسکو در حکمتیار. میکشاند حکمتیار بسوی بیشتر اورا مسعود و شاه از نجیب امیدی نا

 ما را مجاھدین و کابل میان مذاکرات نخستین. نگیرد جدی نمیتوانست را نھا آ نجیب کھ داشت نیرومند

 برای روسھا ویژۀ پیمای ھوا با ما دولت ھئیت. بود مسکو آن سازمانده و کردیم آغاز حکمتیار با



 تاحیھتاف ی بیانیھ با و عرفات حضور عرفات، با مقر در و رفت بغداد بھ حکمتیار نمایندگان با مالقات

 . پرداخت مذاکرات بھ عرفات ی

 مسکو با حکمتیار این کھ دانستیم ما اما نرسید بجایی اما شد تکرار لیبیا و تونس در ھا دیدار این

 اما نبود زیاد بود؟ خوشبختانھ چھ "سقوط فاجعۀ" در حکمتیار امکانات. داشت ما از بھتر روابط

 و وطنجار یاد زنده ،من اطالعات ی پایھ بر. بودند مسعود با داخلھ وزارت ھای زرمتی. بود حساس

 حکمتیار بھ نسبت را خویش عالیق ھیچگاه الیق و رفیع اما. بودند فرستاده نامھ بیعت مسعود بھ پکتین

. بودند حکمتیار پنجم ستون ھا پرچمی از کوچک بخش و ھا خلقی از بزرگ بخش. نمیکردند پنھان

 . بود پنجشیر در جمیعت سابقۀ دوستان از رفیع عبدالرحمن داکتر یاد زنده ی گفتھ بھ گرچھ

 کابل شرق در کھ ۵ فرقۀ بویژه داخلھ رفیع، وزارت. داشت امکان سھ "سقوط فاجعۀ"در  حکمتیار

 کوھستانی طارق خانوادۀ اختیار در بیشتر کھ کوھستان و کوھدامن در ھایش نیرو و داشت موقعیت

 دیگر و رفیع دفتر در یکی. داشت قدرت مرکز در گاه قرار دو حکمتیار آخر ھای روز ھمان در. بود

 با کوھستانی طارق برادر توسط الیق محترم داخلھ وزارت گاه قرار از. داخلھ وزارت در ھم

 . است شده یاد آن از حکمتیار خاطرات در کھ داشت تیلفونی گفتگوی حکمتیار

 بود سپرده سعودی و پاکستان بھ را افغانستان ھا شوروی خروج از پس کھ امریکا دولت ،من فکر بھ

جھادی  ھای نیرو و برسد قدرت بھ حکمتیار کھ بود پذیرفتھ و نمیدانست عملی را ملل سازمان برنامۀ

 حزب بھ ھا پاکستانی. میگردید عملی باید طالبان توسط پسان کھ آنچھ بروبد صحنھ از را "مطمین نا"

 ریزرف و امکانات اما داشتند کامل اطمینان دولت ساختار درون در خویش اضافی امکانات و اسالمی

 بزرگ وطن، بخش حزب بقایای توسط کھ مقاومتِ  بودند نکرده محاسبھ درست را خویش دشمنان ھای

 و کابل کرد عمل و گرفت شکل مسعود بدور مسعود ھای قوت و "شمال"ھای  کابل، نیرو اھالی

 . ساخت آب بر نقش را پاکستان ھای برنامھ رھانیده حکمتیار دست از را قدرت

 آن از پس و ١٨ پلنوم در راتیکھیتغی. نداشتیم دیگری چارۀ ما. بود درست کرد ارائھ نجیب کھ را مشی

 بھ آن بجای ولی ،داشتیم احتیاج حزب در جدید تحرک و تکانی خانھ بھ ما بودند ست در شد عملی

 ما. بود بربادی عوامل از یکی ھا پرچمی بین در مخرب اختالفات و تفرقھ. پرداختیم خوری خود

 بھ جریانیکھ و وطن سرنوشت تا کوشیدیم خویش گروپی ـ تشکیالتی سرداران آبروی حفظ بھ بیشتر

 نجیب مصروف کھ افرادی و ھا گروه و ملی مصالحۀ مشی طرفداران میان باید. بودیم وابستھ آن

 . کشید فاصل درشتِ  خط یک اند فروشی



 تضمین آن تحقق برای اما داشت افغانستان مسایل فصل و حل برای برنامھ یک متحد ملل منشی سر

پاکستان،  دست یکطرف از. بود نشده گرفتھ نظر در نظامی نیروی فرستادن شمول بھ معتبر ھای

 م منشی سر برنامۀ تحقق برای کار دیگر جانب از و بود شده گذاشتھ باز مداخلھ برای ایران و سعودی

 پیش از بیشتر روز ھر را هللا نجیب دولت کھ بود خنجر و خنده سیاست دیگر این. داشت جریان م

ھا،  پاکستانی ولی داد انجام سیوان کامیابی برای را ھایش کوشش تمام کابل آنھم با. میساخت ناتوان

 آن تخریب بھ نمیدیدند را خویش منافع سرمنشی برنامۀ تحقق در کھ حکمتیار داخل در و ھا سعودی

 نمیبرد پیش را شفاف و روشن بازی ھا ھمسایھ و جھان بزرگ ھای قدرت با ھم دولت البتھ. پرداختند

 . داشت وجود نجات برای ھای راه ورنھ

 بیاد. دانست او ماموریت ناکامی مھم عومل از میتوان را وی تیم و سیوان ضعف و پاکستان مداخلۀ

 خویش سر باقیماندۀ موھای بھ دست سیوان. شد نھایی بیطرف کمیتۀ ھمان لیست کھ را روزی دارم

 خویش کار شما: گفت او. میسازه کل مره داره افغانستان اما ساخت سرسپیدم اولم ھمسر: گفت و برد

 ؟  کنھ کلھ بھ کلھ کی را لیست این ھای آدم اما داریم شده توافق لیست یک ما کردید، حاال را

 را کابل مردم پیروزمند دفاع جریان حقیقت در شده استفاده آنھا از "سقوط فاجعۀ" فیلم در کھ حوادث

 در او قرارگاه در را حکمتیار. میدھد نشان ھا پاکستانی و اسالمی حزب گستردۀ تعرض مقابل در

 رھبر احمد حسین قاضی مانند پاکستان سیاسی برجستۀ ھای شخصیت و پاکستانی جنرالھای لوگر

 . میکردند ھمراھی پاکستان اسالمی جماعت

 از جدید نسل میان در. ماند باقی بازی و نمایش حد در بیشتر حزب در گرامی، اصالحات نجیمی بلی

 نجیب بیطرفی و کاران محافظھ مقاومت. بود قوی رادیکال و عمیق اصالحات گرایش حزب فعالین

 ما کھ بود بار نخستین حزب دوم کنگرۀ اساسی اسناد تنظیم برای. میداد باد بر را اصالحات بھ امید

 مورد را آسیایی دموکراتیک سوسیال احزاب تجارب میخواستیم. میکردیم کار شوروی مشاورین بدون

 ھند بھ ظریف فرید و ذکی هللا فیض سفر برای زمینھ کابل در ھند سفارت کمک بھ دھیم قرار ارزیابی

 ھندی تجارب بود آموزنده و جالب سفر نتایج. کنیم ارزیابی را ھند ملی کنگرۀ تجارب تا شد مساعد

 با بود نو طرح در ھرچھ اما. داشت وطن حزب اساسنامۀ طرح بر را تاثیر بزرگترین و مھمترین

و را اساسنامھ طرح من. شد مواجھ نجیب داکتر شخص و سیاسی بیروی اکثریت قاطع مخالفت و بھ دُ ُ  د

 در کنیم عملی را طرحی چنین کھ است زود ھنوز کھ میگفتند دادم، ایشان قرار ارزیابی مورد داکتر با

 . شده دیر کھ داشتم تاکید من حالیکھ



 کمیتۀ منشی زمانیکھ از اورا من ،زد زنگ من بھ شوروی سفیر پاستوخوف ،دیدار این از پس یکروز

ر و گرباچف اعتماد مورد ھای آدم از میشناختم، او بود کمسمول مرکزی ِ  وعدۀ او. بود نادزهدشو

 طرح. شود آشنا اساسنامھ طرح با میخواست او. گذاشتیم قرار آنروز فردای. میخواست عاجل مالقات

 برای من. داشت نجیب داکتر کھ بود ھمان% ١٠٠ او ھای ایراد برگشت پس یکروز و برد خود با را

 کی خدا شیری چنین این دید کھ اشکم و دم و یال بی شیر. "دادم جواب بزرگ موالنای زبان از سفیر

 . شد خراب طرح آن روزگار خالصھ "آفرید

 ،بود رسیده قدرت بھ آنھا بکمک کھ ،روسیھ دموکراتھای با کار در نجیب اشتباھات بزرگترین از یکی

 و لینومسو آگاھی بھ را مسلھ این منگل مانوکی نجیب بدستور. بود گرباچف ضد کودتای از حمایتش

 کابل بودم، فردایش مزار شھر در من کودتا روز. بود رسانده دفاع وزارت مرکزی شعبات پرسونل

 روز چند ھا چی کودتا حکومت عمر. میشد معلوم سرحال و خوش بسیار. رفتم نجیب داکتر نزد آمدم

 . بود شده تاریخ ثبت دیگر نجیب داکتر موضعگیری اما نکشید طول

 . باشم پرداختھ دوستان جواب بھ وارم امید

 خارج بھ را خویش سفر. نشده مطرح مسلھ این یھئاجرا ھیئت جلسۀ ھیچ در عزیز، نھ امین جواب بھ

 ھیئت جلسات از یکی در خارج بھ سفر برنامۀ از پیش یکھفتھ. بود نگذاشتھ میان در کس ھیچ با

 را کنگره آن در ما حزب ھیئت شرکت برای ھند ملی کنگرۀ حزب نامۀ دعوت نجیب یاد زنده اجرائیھ

 کاویانی. بکنند گی  هنمایند آنجا ما حزب از باید نظر و مزدک، الیق رفقا کھ گفت و کرد پیش جلسھ بھ

 پرسید ما میان از کسی جلسھ از پس. نداشت آگاھی دعوتنامھ از بود حزب خارجی روابط لومسو کھ

 را مسلھ این من. نیست درست بروند خارج بھ ھمزمان حزب یسیر معاون سھ شرایط چنین در کھ

 نظر انجنیر بدینصورت و بفرستید کوچکتر ھیئت خوب: گفتند گذاشتم، ایشان میان در داکتر با تیلفونی

 با ھند در میخواست را دیگر معاون داشت، سھ نفرت کاویانی از نجیب. رفتند آنجا مرجان سخی و

 . نمیدانستیم ما نراآ و باشد داشتھ خود

نده از یکی این. میکرد فکر پادشاه خودرا ھمچنان، مانوکی اردو در امنیت تنھا نھ َ  داکتر. بود ھا گره گ

 دولتمداران از ھای نمونھ بھترین مثابھ بھ خان نادر و خان عبدالرحمن بھ لنینیسم از وداع بانجیب 

 پیرامون ھای چیز آنجا ھای آرشیف در تا فرستاد ھند بھ را خویش نزدیکان از یکی او. میکرد فکر

 داکتر بھ و برگشت و رفت، دید وطندار آن. کند آوری جمع خان عبدالرحمن ھای تجربھ و ھا کرد کار

 زشتی جز ھند مردم حق در ما شاھان چونکھ ". کشیدم خجالت سند ھر خوانش ھنگام" :کھ گفت

 . نکرد ریتغی ماموریت و فرستاد را دیگری کسی او بجای داکتر ھا بعد اند نکرده چیزی



داشت،  کالن مشکل دو رابطھ این در او ،نمیتوانست اما شود نزدیک امریکاییھا با میخواست نجیب

 نگار خبر. سپید کاخ در ویتنام جنگ داران سابقھ گستردۀ حضور ھم دیگر و مسکو از نکندن دل یکی

 بھ دابز قتل بھ رابطھ در است ممکن آیا کھ پرسید من با مصاحبھ یک پایان در تایمز لوسانجلس

 جوابم بھ نجیب داکتر. پرسیدم و بپرسم باید داکتر از نی، اما چرا گفتم بپردازیم، من مشترک تحقیقات

 شاید این گفت. ببینند و بیایند بگذارید بھتر چھ این از گفتم. ندارد وجود زمینھ در سندی ھیچ کھ گفت

 . نیاید دوستان خوش

 خاکھای بھ خوبتر میشد نجیب با. نمیدانست اینرا نجیب اما بود خوب نجیب غرب عزیز، برای پامیری

 .رسید میانھ آسیای گرم

 را ھا فرانسوی و آلمانھا با کار امکانات ما آنزمان در. ھا امرکایی با نزدیکی و روسھا با بازی

 . برایم برون ھند و وسیھر محدودۀ از نتوانستیم ھیچوقت ما. شتیماد

 در داکتر آنچھ. بود مرکز ھای غلطی برابر در واکنش شمال عزیز، حرکت دانای اجمل جواب بھ

 را دفاع و جنگ بار تمام کھ شمال. نداشت ھمان جز نتیجۀ داد انجام وی گروپ و مانوکی توسط شمال

 وجود حل راه. گذاشت حرمت آنھا بھ مسعود اما میگرفت قرار حرمتی بی مورد نباید میکشید بدوش

  . نشد گرفتھ بکار اما داشت

 داخل در و بود آفرین تشویش پکتین و وطنجار یاد زنده برای حکمتیار کنار در تنی قدرت پر حضور

 این شاید. بودند منفور پکتین و نظر، وطنجار انجنیر چون ھای شخصیت او حامیان و تنی برای حزب

 .باشد بوده مسعود سوی بھ آنھا رجوع دلیل مھمترین

 سفر این نمیدانم من. داشت سفر امریکا بھ الیق محترم باری ،بلی کھ بگویم باید گرامی سید جواب بھ

 اشرف میان رابط ،باشد ھتگرف صورت زی احمد غنی اشرف توسط ھم شاید بود شده تنظیم چگونھ

 از داکتر اما نشد رسانده مرکز آگاھی بھ امریکا در الیق برنامۀ اجزای تمام. بود خوب داکتر و غنی

 . بود خشمگین سفر این نتایج

 یک الرحمن عبد داکتر یاد زنده از کردم آغاز حزب در را کار آنکھ از پس گرامی، ماھھا رستگار

 تا اند امیدوار و میپسندند مرا ھای مصاحبھ در مطروحھ مسایل آنھا کھ بود آمده نامھ در. دریافتم نامھ

 زمینۀ در را خویش ھای فکر بیشتر و نوشتم جواب نامھ بھ من. بپردازیم باھم دوامدار نظر تبادل بھ

 نشان نجیب داکتر بھ را جواب و نامھ. کردم مطرح صلح تامین ه را در موجود ھای دشواری رفع

 کانال یک ھمان بھ آنھا کھ بنویسی برایشان است بھتر کھ گفت نامھ ھردو خوانش از پس او. دادم



 خوب، گویندۀ شنوندۀ او. دیدم کابل در بار اولین را مسعود من. کنند اکتفا دارند داکتر با کھ رابطھ

 آدم اورا ھا دیدار تمام داشتیم، در دیدار ھم با دیگر بار چندین آن از پس. بود دیالوگ اھل و خوب

 سیاسی ساختار یک در وطندوست ھای نیرو تمام شرکت او یافتم تعصب از دور و خونسرد، عقالنی

 . میداد قرار تاکید موردرا 

 بی و یگانھ سیاسی بھ نظامی حل راه از گذار و ملی مصالحھ، تفاھم من نظر عزیز، بھ عارفی

 برای الزم گی مادهآ حزب اما. نمیکرد حل داخلی ھای طرف بھ را چیز ھیچ جنگ بود الترناتیف

 زمان و ژرف و گسترده اصالحات. داشتند نیز جھادی ھای تنظیم را دشواری این. نداشت مصالحھ

 کھ حزبی. کنیم ایجاد اعتماد مقابل جانب در میتوانستیم باید ما. نشد میسر ھردو کھ داشتیم الزم

 . کند غلبھ جامعھ ھای کشمکش رفع برای میتوانست چگونھ بود خود با کشمکش مصروف

 و بود شده استعفا بھ متعھد سیوان کار آغاز ھمان در داکتر اطالعات از برخی گرامی، قرار یونسی

 . میشد آماده آنروز برای و گفت خواھد ترک را کشور روزی کھ بود اندیشھ این در

 ھیچ از را حرفی چنین آنزمان در. میماند دیورند خط قصۀ آن بھ بیشتر غرامت بحث عزیز، این متین

 . است نشده پرداختھ آن بھ حزبی نشست ھیچ در و ندارم بیاد افعانی و روس

 البتھ میکردند پاک بازی ما با نھ و میخواستند را مجاھدین نھ گرامی، روسھا نجیمی جواب بھ ھم باز

 بھ وابستھ موجودیت روز آخرین تا کھ بود این نجیب دولت کالن بدبختی. بودیم ھمینگونھ آنھا با ھم ما

 یک با دولت. نرفت فراتر ھند ا روسیھ وب مناسبات محدودۀ از ھمچنان و ماند باقی روسیھ ھای کمک

 کند باز آنھا با مناسبات بھبود برای را راه میتوانست غربی اروپای و امریکا بسوی رادیکال چرخش

 مطلوب نتیجۀ وقتی جھان با کار البتھ. یمیدمید مسکو عینک با را جھان تمام ھم ماھنوز حالیکھ در

 بود دشوار کار این البتھ. میبردیم پیش صادقانھ و درست، شفاف را داخل در اصالحات ما کھ میداد

 دولت آن سقوط از بعد سال ١۵ ھم "مردم ھای توده" و بود کرده شکن کمر را دولت اقتصاد خرابی

 . میگرفتند قرار مصالحۀ دولت جمھور یسیر کنار در باید کھ شدند متوجھ

 کا روسای یکزمان کھ اف علی حیدر و نادزه شورد با توانستند چگونھ ھا عزیز، امریکایی رحیمی

 میماند ثابت و جاودان منافع تنھا سیاست دنیای آمد؟ در جور بودند آذربایجان و گرجستان بی گی

 . میبودیم خوب و ماھر بازیگران باید ما. میروند و میایند بازیگران

 دارای آنھا. بود ی دشوار از پر ھمیشھ الیق محترم و کارمل یاد زنده میان عزیز، مناسبات شاھپور

 در ھا تفاوت رعایت فرھنگ اگر. داشتند متفاوت ھای دیدگاه مسایل برخی در و مختلف ھای سلیقھ



 دست میان این در شاید. . . . نمیکرد پیدا دامنھ آنھا میان کشمکش اینقدر شاید میداشت رواج حزب

 سیاسی بیروی بھ یافتن راه از پس آنھا مناسبات چگونگی شاھد تنھا من. بوده کارا ھم بیرون از ھای

 الیق محترم خرآ سالھای در. است دیگران از ھا شنیده دارم سر در ھرچھ آن ی پیشینھ مورد در بودم

 مناسبات خرابی لومسو. کارمل با ھم و نجیب با داشت، ھم خراب العاده وقف مناسبات رھبر ھردو با

 عالقۀ جلب بخاطر الیق از نجیب دوری دلیل من فکر بھ. بود نجیب خود الیق نظر از نجیب با

 کھ میداد نشان چنین کشور شرق و جنوب پرچمی فعالین بھ نجیب. بود خودش بسوی کارمل طرفدارن

 نجیب بھ وفاداری ھای معیار از یکی ستیزی کارمل. است الیق حزب در ستیزی کارمل لومسو گویا

 . ندارید بیاد کارمل آدرس بھ زشت ھای گپ با را نجیب سخنرانی ھیچ شما اما بود

 مانع اما بود شده نشر برنامھ داشت، این برنامھ یک واقعن متحد ملل منشی سر عزیز، بلی رستمی

 ھای تبصره از یکی در من. میخواستند چرا و چون بی را قدرت تمام کھ بودند یآنھای آن اجرای

 . ام کرده معرفی مختصر را موانع آن پیشتر

 نجیب. بود تنھا تقریبن سیاسی بیروی در کارمل یاد زنده ١٨ پلینوم از پیش کھ گرامی، ھمانگونھ متین

 شخصیت با برخورد در او ١٨ پلینوم از پس اول ھای ماه ھمان در. میرفت تنھایی بسوی آن از پس

 و خشن برخورد ظھور پسانتر و الیق، کاویانی کشتمند، سلیمان نور، سلطانعلی احمد نور چون ھای

 از حاال کھ رفیع میبرد، ھمین بسر انزوا در خویش حاکمیت اخیر سال دو در او. داشت رعایت بدون

 گفتھ ترک را کشور و کرد قھر شمال مسایل روی داکتر با است نجیب ی داعیھ یک درجھ بیرقداران

 بحثِ  میشد چنان چرا و بود مقصر کی. بود کرده پیدا نفرت ھمھ از او کھ گفت میشھ. رفت آلمان بھ

 کاویانی. میکرد درست رھبری و رعایت بودند کرده "بیعت"او  بھ کھ را ھمھ باید او اما است دیگری

 ویژه بھ حزبی ھای کمیتھ قومی ترکیب عینی غیر و مکانیکی تناسب رعایت مقابل در آنزمان در

  نمیگرفت قرار نجیب پسند مورد کار این کھ میکرد مقاومت مرکزی کمیتۀ

 سیوان آنروز فردای گرچھ. بود نشده مطرح مسلھ این سیاسی بیروی جلسۀ ھیچ عزیز، در جان شیر

 نیمۀ من. شده داده قرار آگاھی در اجرائیھ ھیئت کھ داده اطمینان او بھ نجیب کھ ساخت نشان خاطر

 نفر دو فرودگاه از. بودند شده میدان داخل بھ او ورود مانع کھ لحظھ ھمان درست یافتم آگاھی شب

 ندارد حق ھیچکس کھ گفتم قاطعیت با و ھردو دادند، بھ آگاھی برایم و زدند زنگ من بھ سرھم پشت

 . بودند ھیچکاره نفر دو آن شاید. گردد میدان بھ جمھور یسیر ورود مانع

 فخری حسین محترم رھبری تحت گروه توسط جانبھ ھمھ تحقیقات زمینھ این در عزیز رحیمی

 از بیش او. دارد وجود کابل ھای آرشیف در مربوطھ اسناد تمام کھ ھستم مطمین من و گرفتھ صورت



 با رابطھ در کھ ھای داستان. بود شده شوکھ کشور از برامدن بھ نجیب ارادۀ از دیگری کسی ھر

 صادق حزبی یک و فرھیختھ پاک، متخصص انسان او. بود بازار برای اش ھمھ شد ساختھ او مرگ

 . بود

 احساس بیشتر ایم، آنوقت رسیده پایان بھ ما و رسیده پایان بھ نجیب کھ میدانستند عزیز، ھمھ اعتمادی

 دیداری ما آن از پس. نداشت خبر دیگری کسی سفرش از او خود جز پیش از. میکردم گی بیھوده

 او صرف کھ را حقایقی و میبود خوشبخت خویش خانوادۀ با و میبود او کھ میشد خوب چقدر. نداشتیم

 . میشد گفتھ مردم بھ میدانست

 ھمھ ما پایان در و رفت نرفت، فرو پیش رسید قدرت بھ روزیکھ از حزب عزیز، ببینید نورزی

 . میکردیم احساس شده غرق خودرا

 فرھادی، ستار یوسف، روان داکتر چون ھای کم، شخصیت نھ و بیش نھ بودند تن ٢٢ آنھا میکنم فکر

 را ھمھ کرد خواھم معرفی مکمل را لیست آینده در من. . . . و ثابت عبدالجبارلعلی،  سیرت، یعقوب

 . دارم

 باید آنرا یا دیدگاه ھای گرداننده. گذاشتند دیدگاه در چندیھوک چند فقیر محترم را گرامی، فیلم مفید

 بحث کھ شد خوب من فکر بھ. میشد گرفتھ بحث بھ ھم یا و میشد سکوت مورد در میکردند، یا حذف

. دارد حد ھم حوصلھ آخر میزنند ما تنۀ و سر بر کھ است ماه چندین فیلمھا این شمشیر با ببینید. شد

 پیشرفت برای باید را حزب آن امروزی راھیان وطن حزب و.ا.خ.د.ح امروز و دیروز حقایق بیان

ِ  از ساختھ خشت و سنگ با. برعکس نھ کند کمک  مجدد کار درمورد. ساخت خانھ نمیشھ دروغ یخ

 . شد خواھد کار این حتمن دیدگاه ھای گرداننده کمک بھ است درست شما فرمودۀ ھا نوشتھ باالی

 استعفا مخالف من. بودم کرده ابراز زمینھ در را خویش نظر ھا بحث از یکی در عزیز، من متین

 گونۀ بھ کشتمند و نجیب میان مناسبات گرچھ. بودند زیاد باال آن در وی استعفای بودم، مخالفین

 نجیب بھ وکیل محترم کھ میاورم بیاد. کرد پیدا درست حل راه یک میشد اما بود شده خراب وحشتناک

. بگیرد پس را خویش استعفای تا دھیم قناعت را او و برویم کشتمند نزد زودتر ھرچھ تا کرد پیشنھاد

 خواھیم کاری شنبھ بگذرد ھم جمعھ بگذارید گفت نجیب یاد زنده. بود شنبھ ۵ آنروز نکنم اشتباه اگر

 از کار ولی رسید شنبھ. داشت باخود را استعفا متن کھ شد نشر موعد از پیش میھن نشریھ اما. کرد

 بنا را کشتمند کھی آنھای باور جلب برای نجیب است ممکن کھ میشد فکر آنزمان در. بود گذشتھ کار

 . میدانست مفید خویش از را وی دوری نمیخواستند گون گونا دالیل بر



 و ترین بدبخت ھمان صفوف.ا.خ.د.ح چون احزاب در. ھمفکرم و ھمدرد شما با عزیز، من بارکزوی

 احزاب در. ندارد شده سپرده وظایف اجرای جز وظیفۀ کھ میدھد تشکیل را بخش ترین بیچاره

 ویژۀ اھداف و ھا خواستھ برای مبارزه جریان در و است شونده گون دگر و سیال صفوف دموکراتیک

 ھمھ حزب و نظام فروپاشی از پس. میگیرد شکل و میپذیرد ریتغی فرھنگی و اقتصادی، اجتماعی

 امروز کھ زیادی تعداد با. بودند کینھ و نفرت از پر ھم کادرھا و میکردند گمراھی و حالی بی احساس

 در. میکردیم فکر ینئخا را خویش ھمدیگر نمیتوانستم، ھمھ شده مقابل ٩٣ سال در بزنم گپ میتوانم

 پخش سی بی بی رادیو از را "بیستم قرن در افغانستان"برنامۀ  طنین ظاھر وقتیکھ ٩٠ سالھای پاین

 پایان در ما و گیرند سھم برنامھ در کھ نیستند حاضر ھا پرچمی کھ گفت و کرد جعھ مرا من بھ میکرد

 پرچمی سپیدان سر از تعداد بھ من. بود نخواھد درست این و داشت خواھیم را ھا خلقی صرف

 سھم سبب ھمین بھ. میکردند منع نیز را دیگران و بزنند گپ کھ نبودند حاضر آنھا اما کردم مراجعھ

 شد نوشتھ زیاد ھای مقالھ و ھا کتاب حال تا زمان آن از اما. است ضعیف برنامھ آن در ھا پرچمی

 ناوقت و میکنیم میشیم، دیر جھمتو پسان ھمیشھ افغانھا ما. شد زده سخن و گرفت صورت ھا مصاحبھ

 . ام کرده چنین کھ ام شرمنده میپردازیم، خودم

 شورای شریک ھا پرچمی از بخش یک تاسف ھماھنگی، با شورای مورد در عزیز رحیمی جواب بھ

 بوجود تھران و آباد، تاشکند مسکو، اسالم ھمآھنگی از ھمآھنگی شورای حقیقت در. بودند ھمآھنگی

 "ناشنو گپ و شخ کلھ". . . یک  میخواستند ھمھ. نمیشدند معلوم آن مخالف ھم ھا امریکایی. بود آمده

ک گونھ یک حکمتیار و مسکو میان کھ دادم تذکر یکبار من. بردارند راه سر از را سَ سپُ . داشت وجود پُ

بریالی،  محمود یاد نور، زنده احمد شد من، کاویانی، نور شروع ھمآھنگی شورای عملیات کھ شبی

 نور احمد نور ابتکار بھ دیدار این بودیم مسکو در غیاثی برھان منزل در نعمت انجنیر و فرزام انور

 رفقا از تعدادی کھ میشد احساس آنشب. بود بریالی با کاویانی و من "شتیآ"ھم  ھدف و بود شده پا بر

 را سی بی بی تا کرد روشن را رادیو غیاثی بریالی خواھش بر بنا. اند کابل از خوش ھای خبر منتظر

 ھای خانھ بھ رفتیم ھمھ و خورد برھم ما مھمانی. نداشت خوش اخبار رفقا برای سی بی بی. بشنویم

 اشتباه یک دیگر این باشد درست ھماھنگی شورای در ھا پرچمی از بخش یک شرکت اگر. خویش

 . بود مسکو از پیروی ادامۀ صرف آن دلیل و بوده وحشتناک

  :نفر ٢٢ آن لیست ھم این

  یوسف داکتر ـ ١ 

  حامد صمد ـ ٢ 



  کتوازی حکیم جنرال ـ٣ 

  خان اصغر فیسور پرو ـ۴ 

  فرھادی روان ـ۵ 

  محمدی محمد جمعھ ـ۶ 

  سیرت ستار ـ٧ 

  مجددی ھاشم ـ٨ 

  مجروح الدین شمس ـ٩ 

  فاضل کاظم ـ ١٠ 

  سلیم صمد ـ ١١ 

  شمس جلیل ـ ١٢ 

  واصفی عزیزهللا ـ ١٣ 
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 . کشککی الدین صباح ـ٢٢ 



 در. رساند نمی جای بھ مارا احساساتی ھای جنگی گپ. برویم سازنده ھای بحث سوی بھ است بھتر

نیست،  آن و این کشاندن محاکمھ بھ ما وظیفۀ. دھیم تبارز خود از را فرھنگ بھترین باید زمینھ این

 . است سازنده و سالم گفتمان پیشبرد و حقایق بیان

. بھ جواب نورزی عزیز، براستی ھیچ کس فکر نمیکرد کھ شوروی ھا افغانستان را ترک میگویند

نجیب و وکیل مطمین بودند کھ آنھا میروند و زنده یاد حیدر مسعود میفھمید کھ . نمیدانم چرا چنین بود

نجیب در منزل خویش اعضای بیروی سیاسی را مھمان کرد تا برایشان . آنھا میروند و باید بروند

بعد . خوردیم، نوشیدیم و گپیدیم. دسترخوان شاھانھ پھن کرده بود. براستی میروند "دوستان"بگوید کھ 

بت ھای او ھمھ یخ شده بودند ـ ببینید ما چقدر غیر جدی بودیم ـ محترم کشتمند اولین سخنران از صح

بھتر است ھستھ ھای حزبی را بھ خارج . پس ما نمیتوانیم ادامھ دھیم: ایشان گفتند. پس از نجیب بود

پناھی باشند  خودشان برای رفتن بھ سوریھ بھ حیث سفیر ابراز آماده گی کردند تا آنجا. انتقال دھیم

 . برای ھستھ ھای حزبی

اما شوروی ھا تعھدات کالن . داکتر تا آخر کوشش کرد کھ شوروی ھا تعھدات خویش را عملی کنند

داکتر باید بر جانب مقابل شوروی ھا اثر گذار . تر داشتند کھ داکتر را در آن ساحھ توان مداخلھ نبود

  :میخواست داکتر چند چیز را از شوروی ھا. میبود کھ نبود

  . برای نجات کابل باید شاه راه بگرام ـ حیرتان توسط نظامیان شوروی تامین امنیت شود. ـ١

مار کنند و ساحات  ـ پیش از خروج شوروی ھا باید بھ حساب مسعود برسند، نیروھای اورا تار و٢

مسکو کوشش نجیب برای بقای یک بخش از نظامیان شوروی در . تحت کنترولش را بھ آتش بکشند

  . از حمایت شورد نادزه برخوردار بود

   . متین عزیز، کوشش بھ ترور کشتمند نمیتونست کار نجیب باشد

ببینید  .اما گپ ھای ما پایان ندارد. پایان آنچھ فقیر چند عزیز آغاز کرد رسیدیم من فکر میکنم کھ بھ

 گ ما ساختن است و برای ساختن بھھدفِ دیالو .آرام باھم گپ بزنیم بھ نتایج خوب میرسیم وقتی

ھمراھی کردید،  خوشحالم کھ مرا. پرداختن نیاز داریم، پرداختن بھ آنچھ بودیم، ھستیم و خواھیم بود

 .میتوانیم ھمیشھ با ھم کار کنیم شاد باشید. یک خانۀ دلم اندک خالی شد

 نیمھ پنجشیر یا کابل در مھربان کمال و تالقان در عزیز عارفی هللا بسم خوش، بھ شب ھا اروپایی بھ

 .باشید شاد. میکنم آرزو خوش روز نازنین راستای بھ و آرام شب



  



  



  



 



با نشر جریان این سوال و جواب تعدادی از ھموطنان با محترم  »اصالت«دست اندرکاران سایت 

، نھ تنھا (!)حزب وطن رئیسمعاون عضو ھیئت اجرائیۀ شورای مرکزی و  احمد مزدک، سابق فرید

در مورد  (!)وطن از ابتکار آغاز این نوع گفتگوھای مستقیم میان صفوف و اعضای رھبری حزب

حزب و حاکمیت آن استقبال مینمایند، بلکھ امیدوار اند این اقدام بھ  سقوطحوادث عریان و پنھان قبل از 

منظور آگاھی بیشتر اکثریت رده ھای پایینی حزب از اوضاع نابسامان آندوره یی از تاریخ کشور کھ 

ھ یافتھ و در ھمان فضای دوستانھ یی کھ این بیشتر از بیست سال در انتظار آن قرار داشتند و دارند ادام

ھمچنان از سایر شخصیت ھای مطرح آن دوران تقاضا . اولین مناظره جریان یافت بھ پیش برده شود

مینماییم تا صرف نظر از دیدگاه ھای فعلی خویش، بھ صدای اعضای پاک نھاد حزب پاسخ گفتھ، بدون 

  .بال نمایندترس و مالحظھ این ابتکار براه افتاده را دن

ھرنوع امکانات دستھ داشتھ خودرا در فیسبوک و فضای » اصالت«مسؤوالن و دست اندرکاران 

  !مجازی انترنیت در اختیارشان قرار داده از ھیچ نوع ھمکاری با ایشان در این راستا دریغ نمیورزند

ً با ما در تماس شوند طفا ُ   !در صورت تمایل، ل

  »اصالت«اداره سایت 
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