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میرعبدالرحیم عزیز

اعتراف و شھامت نا كامل یك جمعیتی ـ شورای نظاری
 بنام رازق مأمون

آقای .   تحریر نموده است نجیب اهللاسرار مرگ دكتر: راز خوابیدهمون كتاب  كوچكی بھ اسم أآقای رازق م
مأمون ھمان شخصی است بخاطر  دفاع از منافع جنگ ساالران، میخواست محترمھ ماللی جویا، دختر قھرمان افغان،  

اما این دختر قھرمان افغان توانست كھ  جواب ھای دندان شكنی .  را در یك مصاحبھ تلویزیونی تحت فشار قرار دھد
ریكھ از عنوان كتاب معلوم میشود، مولف خواستھ تا اسرار قتل داكتر نجیب آخرین رئیس جمھور طو.  دكنبوی ارائھ 

ھدف من درینجا ارزیابی این كتاب نیست و كمترین عالقھ ای  ھم بھ .   شوروی را موشكافی نمایدۀنظام دست نشاند
آقای رازق مأمون در افشای یك راز صرف میخواھم كھ از اعتراف  و شھامت نسبی .  چگونگی قتل داكتر نجیب ندارم

.  جمعیت و شورای نظار دیده شده  كھ حقایق پشت پرده را افشا نمایدۀكمتر نویسند.  مھم قدر دانی كنم

اكثر نویسندگان تنظیمی از ھر گروھی كھ اند، حوادث تاریخی و سیاسی را طبق منافع تنظیمی و قومی خود تحریر و 
آقای رازق مأمون بھ ارتباط انھدام .   شور ھای بیگانھ كھ پول میگیرند بھ دفاع بر میخیزندتفسیر می كنند و ازھمان ك

اینكھ شعوری و یا غیر شعوری .  نمایماردوی افغانستان از یك اسرار پرده بر میدارد كھ ازین جرئت اش ستایش می 
را وادار ساختھ كھ حل اقل یك عمل نیك شاید فشار وجدان  او .  دست بھ چنین افشاگری زده، كار من نیست كھ بدانم

: كتاب خود مینگارد١٠٣آقای مأمون در صفحھء .  برای وطنش انجام دھد

ھمچنان منابع اطالعاتی ضد طالبان این احتمال را قوی میدانند كھ قبل از كودتای ...
ناكام شھنواز تنی بھ ھدف بر اندازی حاكمیت نجیب، حكومت روسیھ تحت رھبری 

تسن و حكومت پاكستان بھ طور سری در خصوص سرنگونی نجیب و بوریس یل
جنگ .  درھم شكستن ماشین نیرومند جنگی دولت وی بھ توافقاتی دست یافتھ بودند

افزار ھای پیش رفتھ و استراتیژیك روسی كھ در زمان حضور ارتش  شوروی در 
ی و روسی افغانستان درین كشور تجمع كرده بود، اسباب نگرانی مقامات پاكستان

مقامات جدید روسی از سرازیری بخشی از سالح ھای دوره .  را سبب شده بود
جنگ بھ سوی كشور ھای استبداد زده و مسلمان آسیای میانھ بیم ناك بودند و 
پاكستان بھ این نتیجھ رسیده بود كھ اگر سیستم غول آسای جنگ افزار ھای سبك و 

 اھداف استراتیژیك آن كشور در نظام سنگین در افغانستان متالشی نشود، پیگیری
این محاسبھ ھا  زمانی .  آینده افغانستان با دشواری ھای بزرگی رو برو خواھد بود

 كھ روی كرد دكتر نجیب بھ سوی گروه ھای نداشكال جدی بھ خود گرفتھ بود
مجاھدین قطعی شده بود و حتی مصرانھ از احمد شاه مسعود دعوت می شد كھ 

در ھمین آوان، .  دفاع را در یك حكومت ائتالفی بر عھده بگیردمسئولیت وزارت 
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 دعوت كرد كھ )شھنواز تنی و راز محمد پكتین(حكومت روسیھ از دو وزیر خلقی 
گفتھ میشود كھ در جریان سفر شھنواز و پكتین بھ روسیھ، .  بھ روسیھ سفر كنند

دازی حاكمیت بخشی از پروتوكول میان پاكستان و حكومت روسیھ بھ ھدف بر ان
اسرار این قضیھ خاص  در ھمان زمان از .  نجیب صورت واقعی بخود گرفتھ بود

.  سوی دگر جنرال غالم فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی كشف و افشا گردیده بود
با توجھ بھ این محاسبھ ھای منطقھ یی، كودتای شھنواز كامًال از سوی حلقات 

. از وقوع مورد حمایت قرار گرفتھ بوداستخباراتی منطقھ طراحی شده و قبل

در مورد توافقات سری بین پاكستان و روسیھ بھ ارتباط اردوی افغانستان در گذشتھ زمزمھ ھائی شده بود، الكن بھ این 
 شورای ازینكھ یك تن از نویسندگان جمعیت ـ.  صراحت در كدام سند دیگری تحریر نشده و یا حد اقل من  نخوانده ام

اكثر حامیان و نویسندگان جمعیت و شورای .  از نگاه اینجانب یك اقدام نیك تلقی میشود،  بھ افشا گری زدهنظار دست
 خود در ھمچو بربادی ھا از انظار نقش شوروی و ایران را در بربادی افغانستانی  بعد از نجیب پنھان می كنند زیر

 و بھ )می شناسد( جمعیت و شورای نظار را می شناحت مأمون از نزدیك رھبران.   جانب ھمان كشور ھا عمل میكردند
 تنظیمی آگاه بوده و است و میتوانست كھ بعضی مسایل ۀیقین كھ از بعضی مسایل عمد.  پاكستان ھم رفت و آمد داشت

مامون ھمچنان از چگوبگی  راز فرار سران خلقی و پرچمی پرده بر .ب خود بگنجاندا دیگر را نیز در كتۀعمد
د كھ چطور آنھا سالم از افغانستان فرار كردند و كدام افراد در زمان حكومت وحشت ربانی ـ مسعود  آنھا را  نمیدار

KGB)(خاموشی مامون درین خصوص ھمھ را بھ این نتیجھ میرساند كھ  تعلقات  روسی . بیشتر مساعدت نمودند
.    عمده داشتربانی ـ مسعود، در فرار سران  خلقی ـ  پرچمی از افغانستان نقش 

البتھ این كتاب بھ ارتباط قتل دكتر نجیب تحریر گردیده، اما نویسنده، تحلیل خود را طور كامل بر چگونگی قتل نجیب 
بنًا نویسنده  باید سوختاندن شھر كابل، .  متمركز نساختھ، بلكھ حوادث قبل از آن را ھم در سیر تاریخی  بیان نموده است

  و ، بی ناموسی ھا كابلۀ اموال دولت،  شھادت بیش از پنجاه ھزار تن باشندچورچپاول موزیم ھا و كتابخانھ ھا، سرقت
ھزار ھا  تخریب عمدی دیگر را از جانب عمال  اجانب مورد تحلیل و ارزیابی قرار میداد و نظر بھ دسترسی كھ بھ 

ب را بھ ارتباط بھ آتش سران جمعیت و شورای نظار داشت و بھ پاكستان سفر ھم میكرد، باید توطئھ ھا و توافقات اجان
انھدام شھر كابل توسط عمال .  روی این دلیل شھامت مأمون را ناكامل می پندارم. كشیدن شھر كابل بیان می نمود

 ھموطنان کلیھ.   نھایت درجھ دلخراش بود و یك خیانت بزرگ در تاریخ كشور محسوب میگرددۀاجانب یك حادث
توافقات بھ یقین کھ ران و روسیھ در سوختاندن و بربادی  كابل شریك بوده و  ما عقیده دارند كھ پاكستان، ایۀرنجدید

 پیكار بودند از كشور ۀنیرو ھای تنظیمی كھ  داخل صحن. سری درین خصوص میان این كشور ھا منعقد گردیده بود
خلیلی، اكبری، حكمتیار و سیاف از جانب پاكستان و عربستان سعودی، . ھای درگیر در افغانستان ھدایت میگرفتند

مزاری و محقق از جانب ایران، احمدشاه مسعود، ربانی و دوستم از جانب روسیھ در تخریب شھر و كشتار مردم كابل 
خلقی و پرچمی ھا ھم نظر بھ تعلقات قومی و مذھبی از جنگ ھای تنظیمی برای بربادی كابل و كشور .  مسابقھ میكردند

لذا مأمون میتوانست بھ آسانی جریان این جنایات و تبھكاری ھا را  .  ودند جنگ بۀحمایت نموده و عمًال داخل صحن
 شان با خلقیان و پرچمیان ۀتوضیح دھد، بھ اعمال ضد بشری رھبران خود و سایر رھبران تنظیمی و ائتالف خائنان

امت خود را نا كامل اما متاسفانھ كھ مأمون  اعتراف و شھ.   بخشدرھاییاعتراف نموده  و  خود  را از عذاب وجدان 
.گذاشت

تصور نمیكنم كھ یك .   بعد از شكست در افغانستان پرده بر نمیدارد)شوروی(مأمون ھمچنان از ھدف اصلی روسیھ 
 بعد از سرنگونی از )شوروی(ھدف اصلی روسیھ .  جمعیتی و شورای نظاری تحصیل یافتھ  نتواند این راز را بفھمد

  در راس ھرم سیاسی افغانستان )تاجك(كمیت پشتون و بقدرت رسانیدن ربانی ـ مسعود  نجیب،  انھدام حاۀقبل طرح شد
نیرو ھای متمایل بھ مسكو از احمد سایرجریان سقوط نجیب و حمایت پرچمی ھای ببركی  و .  بود كھ موفق ھم گردید

یكا بر افغانستان و بقدرت رساندن  این حالت را بار دیگر بعد از تجاوز امر.  شاه مسعود و ربانی گواه این واقعیت است
این را ھم میدانیم كھ گروه ھای جمعیت و شورای نظار مخالف . ائتالف شمال با تائید روسیھ بوضاحت درمیابیم

مأمون از .  دلیل این مخالفت را آقای مأمون بخوبی میداند. سرسخت مطرح كردن موضوع غرامت جنگی از روسیھ اند
مال در جریان حاكمیت نجیب حرف میزند اما توضیح نمیدھد كھ در عقب آن انكشافات كدام انكشافات سیاسی والیات ش

 مادی و معنوی در شمال افغانستان كرده بود و افراد و ھشوروی سابق سرمایھ گذاری ھای قابل توج. كشور خارجی بود
دی و نظامی تحت تربیھ داشت كھ گروه ھای متعددی را ھم برای تثبیت نفوذ  شوروی و پیش برد مقاصد سیاسی، اقتصا

در :   طرح روس ھا این بود كھ.حاال مستفید میشودھم از خیانت آنھا  روسیھوهاز آنھا در ھمچو مواقع استفاده برد
 در كابل، آن نظام پوشالی بسوی سمت شمال كشور عقب نشینی نموده و دولت مسكو ۀصورت  شكست نظام دست نشاند

با وجودیكھ سقوط سوسیال .  ھمكاری جمعیت و شورای نظار زیر نظر مسكو تشكیل دھندافغانستان شمالی را با 
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امپریالیسم  شوروی طرح اولی روس را موقتًا برھم زد، الكن نظام بعدی در مسكو تحوالت افغانستان را بدقت مورد 
 آقای مأمون میتوانست از نقش كاش.   شوروی در سمت شمال استفاده بردۀ  تربیھ شدعناصرتوجھ قرار داده  و از ھمان 

 مسكو در جریان ۀ ای دست نشاند ھتخریبی روسیھ  در انكشافات سیاسی شمال كشور و فعالیت تباه كن افراد و گروه
.حاكمیت نجیب  و بعد از آن حرفی میزد و شھامت خود را طور كامل ثابت میساخت

د اقل روش آقای رازق مأمون را تعقیب نموده اما بھتر از از ھمھ نویسندگان جمعیت و شورای نظار توقع میرود كھ ح
برای این افراد خاطر نشان .  پشتیبانی از رھبران بی خرد و فروختھ شده درد ایشان را دوا نمیكند.  مأمون عمل نمایند

، حقایق میسازم قبل ازینكھ بدیار عدم رھسپار گردند كھ ھمھ بدانسو روانیم، خاطرات خود را طور واقعی بنویسند
 ما بھ ۀ برای مردم داغدید)بشمول رھبران شان(تاریخی را بوضاحت بیان دارند و اعمال كلیھ خائنین بھ كشور را 

با تبارز دادن چنین شھامت استثنائی، حامیان جمعیت و شورای نظار بزرگترین خدمت را برای .  تفصیل بیان دارند
. خود انجام خواھند دادۀ مصیبت زد)؟(ھموطنان 

پایان


