
 :آخرین روزهای نجیب الله

 ...چگونه روسای جمهور می میرند  

  اسماعیل رحمتوف

  دیدگاه ءترجمھ

جزئیات  .رئیس جمھور سابق افغانستان در کابل بھ دار آویختھ شد دوازده سال پیش ، دکتور نجیب هللا

افغانستان قرار کی در عقب قتل آخرین رھبر طرفدار شوروی در . نشده استآفتابی این قتل تا ھنوز 

  قساوت وحشتناک نابود کردند؟ چنین  داشت؟ چرا وی را با

طرفدار شوروی ،  و آخرین رییس جمھور) ا.خ.ح(قتل دکتور نجیب هللا، رئیس سابق حزب وطن 

قتل چگونھ و  اینکھ. ھمچنان بھ حیث یکی از لکھ ھای سیاه در تاریخ معاصر افغانستان باقی می ماند

؟ و کدامین انگیزه باعث این عمل قبیح گردید شبیھ آن در تاریخ این کشور موجود چرا بھ وقوع پیوست

  نیست؟

بعضی . کارشناسان، روایت ھا مختلف در باره قتل دکتور نجیب هللا و برادرش احمد زی ارایھ میدارند

کھ  از پژوھشگران تأکید می ورزند کھ طالبان برای نابودی آن دو تصمیم گرفتند؛ دیگران می گویند

سومی ھا نام برخی از دشمنان خونی  و. نظامی پاکستان بود آن عمل شنیع پرداختھ دست استخبارات

. دکتور نجیب هللا از میان ھم حزبی ھای سابقش، بھ ویژه وزیر دفاع سابق شھنواز تنی را میآورند

وسیھ نسبت ای امریکا و استخبارات ر.آی.برخی پژوھشگران پاکستانی و افغانی این عمل را بھ سی

  .میدھند

اپریل  ١۵، بھ تاریخ  وطن رئیس جمھور نجیب هللا در توافق با سازمان ملل متحد و رھبری حزب

ھمزمان مطابق توصیھ بینین سیوان نماینده ویژه  .از مقام ھای حزبی و دولتی اش استعفا نمود ١٩٩٢

ھمفکران حزبی خویش،  سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و بدون در جریان قرار دادن

او با این ھدف، ھمراه با نزدیک ترین ھمکارانش، در طول شب . تالش نمود تا کشور را ترک نماید

ولی سربازان گارد ملی و ھمچنان    .سوی فرودگاه پایتخت رھسپار گردید اپریل بھ ١۶بر  ١۵



را در کنترول داشتند،  جزوتامھای جنبش ملی اسالمی افغانستان ، کھ کنترل مناطق فرودگاه پایتخت

با بینین سیوان را، کھ در آن زمان در  حسب امر جنرال عبدالرزاق، بھ دکتور نجیب هللا اجازه مالقات

بھ آنھا ] و بعدا. [دکتور نجیب و ھمراھان مجبور بھ برگشت بھ شھر شدند. ھواپیما قرار داشت، ندادند

سیاسی داده شد و جمعی کوچک از پاسداران  در مقر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل پناھندگی

  .ندبرای نگھبانی آنھا گمارده شد

   خلوت نشین

ادامھ  ١٩٩۶سپتامبر  ٢۶اقامت نجیب هللا در مقر نمایندگی سازمان ملل متحد تا ورود طالبان بھ تاریخ 

ھدین و رسانھ ھای اطالعاتی آخرین سالھای زندگانی دکتور نجیب، ارتباطات وی با دولت مجا .یافت

عالوه بر آن، از اثر عدم موجودیت مواد قابل . جھان خارج را کمتر تحت پوشش خبری قرار میدادند

  . اعتماد، جزییات مربوط بھ قتل رئیس جمھور بھ گونھ ھای مختلف تفسیر شده اند

" اشد محرم"یکی از اولین پرسش ھا را میخائیل مارکیلوف خبرنگار روزنامھ ماسکوی

)Совершенно секретно(  رھبر اتحاد  مالقات با احمد شاه مسعود ضمن ١٩٩٧در تابستان سال

 .مارکیلوف از وی در مورد مناسباتش با مرحوم رییس جمھور نجیب هللا پرسید .شمال مطرح نمود

یعنی : اما وقتی کھ وضعیت تغییر نمود. ما با ھم دشمنان بودیم: " احمد شاه مسعود پاسخ داد کھ

کھ کابل را ترک می  آنروزی... روابط ما نرمتر گردید -افغانستان را ترک نمودندسربازان شوروی 

بعدا کمک خواھیم کرد تا بھ سویی کھ قصد . نمودیم، ما بھ نجیب هللا پیشنھاد نمودیم تا با ما خارج شود

نجیب هللا مطمئن بود کھ طالبان بھ وی بھ حیث یک پشتون در ... اما او رد نمود  .دارد، برود

 عالوه برآن حرف ھای موجود بود دال بر اینکھ. ضرر نخواھند رساند نمایندگی سازمان ملل متحد

طرح برگشت بھ قدرت بھ کمک طالبان و قرار گرفتن بر مسند ریاست جمھوری را در سر  نجیب هللا

  " .دارد

نجیب "کتاب در  )Andrianov(» اندریانوف.و«و ) V. Plastun(» پالستون. و«دانشمندان روسی ، 

بھ این نتیجھ رسیدند کھ قتل دکتور نجیب هللا یکی از  )١٩٩٨" (افغانستان در منگنھ ژئوپلیتیک. هللا

نجیب هللا، ھم در زمان رھبری طوالنی خاد و ھم . آی بوده است.اس. اولویت ھای اجرائیوی آی

. در افغانستان بود تصدی مقام ریاست جمھوری کشور، مانع تحقق اھداف استخبارات نظامی پاکستان

کھ (بھ طور اخص ، رئیس جمھور پیشین یکی از مدافعین سرسخت حل مسألھ تقسیم پشتونستان بود 

در آن زمان ] پاکستان[میان افغانستان و پاکستان جدا شده بود ، آخری  ١٨٩٣توسط معاھده یی سال 

کتور نجیب در کتاب خاطر سلطان علی کشتمند، یکی از ھمکاران د). جزء سرزمین ھند بریتانوی بود



در سھ جلد بھ انتشار  ٢٠٠٠در سال "یادداشتھای سیاسی و رویدادھای تاریخی "خویش کھ تحت عنوان

در آنسوی  در ایام جوانی با شور زیاد بھ مسایل ھم تبارانش) نجیب هللا(او : "رسانده است می نویسد

بھ شدت بھ این  یان تعلق داشت کھمرز افغانستان ـ پاکستان می پرداخت و بھ آن گروه از پرچم

او و برخی از ھمکارانش  ٨٠در دوران حاکمیت پرچمی ھا در سالھای . موضوع کشیده شده بود

 ھم در زمان رھبری خاد. " تالش ھای گسترده یی را برای کار در میان قبایل پشتون بھ خرچ دادند

تا اوایل  ١٩٨۶تان میان سالھای ، و ھم تصدی ریاست جمھوری افغانس ١٩٨۶تا  ١٩٨٠میان سالھای 

آی از .اس.در عین حال ، آی .، دکتور نجیب گامھای مشخصی را در این مسیر برداشت١٩٩٢سال 

  .بھ طور کامل آگاھی داشت" نوار قبایل آزاد"تمام روابط نجیب هللا با رھبران قبایل پشتون در 

افغانستان توسط طالبان، استخبارات  پالستون و اندریانوف تاکید میورزند کھ بعد از اشغال پایتخت

پاکستان دانست، کھ اکنون بھترین امکان بھ دست آورده تا مسالھ پشتونستان و موضوع مرز ھای 

زمان  ١٩٩٣قضیھ از این قرار بود، کھ در سال . افغانستان ـ پاکستان را برای ھمیشھ حل نماید

یا برای صد سال در رابطھ بھ مرز ھای منعقده میان افغانستان و بریتان ١٨٩٣اجرائیوی معاھده 

حکام پاکستان مجبور بودند کھ این مسألھ را بھ نفع خویش . بھ پایان رسید مشروط دولتی بین دولتین

   .حل نمایند

راز خوابیده اسرار «رازق مامون ژورنالیست شناختھ شده افغان نیز بھ این روایت در کتابی بھ نام 

بھ گواھی مامون، محوطھء  .در کابل بھ چاپ رساند، پابند استکھ چندی پیش » مرگ دکتور نجیب

در آن قرار  ١٩٩۶تا  ١٩٩٢نمایندگی سازمان ملل متحد، کھ دکتور نجیب و اطرافیان وی از سال 

 مطابق مجوز مسعود،. داشتند، توسط عساکر حکومتی در تحت رھبری مسعود کنترول می شد

ان نظامی بھ طور منظم از دکتور نجیب بازید بھ عمل بستگان، دوستان حزبی و حکومتی و فرماندھ

   .او بھ طور پیگیر با محمد قسیم فھیم وزیر امنیت در حکومت ربانی تماس داشت. میآوردند

دکتور نجیب از طریق فھیم بھ تأمین روابطش با رھبران حکومت مجاھدین می پرداخت، مشوره ھای 

 ھ وزیر دفاع احمدشاه مسعود در باره مدافعھ پایتختبا ارزش بھ حکومت و فرماندھان نظامی از جمل

و نقاط مھم ستراتیژیک کشور در آستانھ ھجوم طالبان ـ این دست پروردگان پاکستان ـ، مناسبات با 

   .و گروه ھای اسالمی میداد حکمتیار، جالل الدین حقانی، حاجی قدیر و دیگر رھبران احزاب

  دکتور بھ حرف مسعود گوش نداد



. ، قوای حکومتی کابل را رھا نموده و بھ شمال عقب نشینی نمود١٩٩۶سپتامبر  ٢۶ روزدر نیمھ 

قطعات پیش قراول طالبان . شب، فاقد حاکمیت بود ١٢تا بھ  ٧کابل درشب ھمان روز، از ساعت 

حوالی ساعت شش عصر مسعود بھ : مامون می نگارد کھ. سپتامبر داخل کابل شدند ٢۶شامگاھان 

فھیم تیلفون نمود و بھ وی دستور داد تا بھ دکتور نجیب اطالع بدھد، کھ قوای حکومتی مجبور بھ 

کمی بعد تر مسعود دوباره بھ فھیم . ترک پایتخت شده، اگر خواستھ باشد، می تواند بھ ما ملحق شود

   .نمود و موضوع خروج دکتور نجیب از پایتخت را مطرح کردتیلفون 

نجیب هللا از مسعود سپاسگذاری . فھیم فرستاده ھایی را با پیشنھاد مسعود بھ نزد دکتور گسیل نمود

نمود ولی از ترک پایتخت خودداری کرد و بھ فرستاده فھیم گفت کھ ترجیح میدھد در نمایندگی 

او در ضمن از فھیم تقاضا نمود تا محافظین نمایندگی ملل متحد را با . سازمان ملل متحد باقی بماند

فھیم تعداد محافظین نمایندگی سازمان ملل متحد . تعداد از کارمندان وزارت امنیت دولتی تقویت نماید

  .را تا شش نفر تقویت نمود و خودش پایتخت را ترک کرد

توجھ امنیت و مصئونیت دکتور نجیب بود، مارشال فھیم تاکید میکند کھ حکومت مجاھدین پیوستھ م

بنابرین در آستانھ عقب نشینی از کابل بھ امر مسعود حکومت سھ بار بھ وی با پیشنھاد ترک پایتخت 

  .مراجعھ نمود

   .علت امتناع دکتور نجیب از ترک پایتخت چی بوده است؟ نظر تحقیق کنندگاه متفاوت است

در آن بود کھ  دلیل رد: جیب هللا را ذکر میکند، کھ میگویدرازق مامون سخنان اسحاق توخی دستیار ن

بدین . فرستاده ھای فھیم با خویش اسنادی نداشتند دال بر تعلقیت آنھا بھ حیث کارمندان امنیت دولتی

لحاظ داکتر نجیب بھ فرستاده ھا گفت، کھ فھیم خان باید خودش با پیام احمدشاه مسعود در اینجا حاضر 

  .می شد

احتماال آن بوده است، کھ دکتور نجیب ھنوز «پالستون و اندریانوف تصریح میکنند، یکی از دالیل رد 

، در میان مردم، با تقبیح و سرزنش ١٩٩٢فراموش نکرده بود، تالش وی برای ترک کشور در سال 

  .»ضعیف مواجھ شده بود

شخص «جمھور سابق بھ حیث رییس : در عین زمان احمد رشید محقق شناختھ شده پاکستانی میگوید

مغرور و یک دنده ممکن می ترسید کھ ھرگاه بھ تاجکان در حال عقب نشینی بپیوندد، شاید برای 

  ».ھمیشھ بھ طعن و نفرین برادران پشتونش روبرو گردد



 محقق و تاریخ نگار افغان محمد اکرام اندیشمند در کتاب اخیرا منتشر شده اش در کابل بھ نام

. ، سخنان راننده سازمان ملل متحد را نقل میکند، کھ شاھد رویداد ھا بود»و مقاومت سالھای تجاوز«

دکتور نجیب از من خواھش نمود تا بھ ) ١٩٩۶سپتامبر  ٢۶( ١٣۵٧پنجم میزان «: راننده میگوید

کاکایش ستار و دیگر اقاربش خواھش کنم تا بھ دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد  مکروریان بروم و از

بعد از مدتی ستار و چند تن از وابستگان و دوستانش بھ دفتر نمایندگی ... خاطر خداحافظی بیایندبھ 

کھ امروز احمدشاه مسعود بھ او : دکتور نجیب ضمن مراجعھ بھ ستار گفت. سازمان ملل متحد آمدند

ی من گفتم کھ ول« پیامی با این پیشنھاد فرستاد تا بھ قطعات وی ملحق شده و با آنھا بھ پنجشیر بروم

پس از  او حتما میخواھد کھ. اینجا باقی می مانم چون مقر نمایندگی سازمان ملل متحد پناه گاه من است

سال زندان در دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، چند سال دیگر را بھ حیث گروگان در پنجشیر  ۵

  » .بگذرانم

در حالیکھ . ستار کاکایش نیز خندان و مطمئن بود. دکتور نجیب خیلی سرحال و خندان معلوم می شد«

تمام مھمانان در نیمھ شب بھ خانھ ھای شان روان شدند، ستار ھمراه با دکتور نجیب ھمھ شب را در 

دیک ھای نیمھ نز. از من نیز خواھش نمودند تا در آنجا باقی بمانم. تعمیر سازمان ملل متحد گذراند

درین جریان چندین بار بھ دکتور مراجعھ کرد و از وی پرسید کھ چرا . شب، نگرانی ستار را پیچاند

  » آنھا نھ آمدند؟

یعنی دکتور نجیب، کاکایش ستار و . قسمیکھ گفتھ می شود، تمام معما در این سوال نھفتھ است

و بھ اطالعات آن در باره اینکھ ھراس از  اطرافیان نزدیک بھ تفتین استخبارات پاکستان تن در دادند

طالبان بی پایھ است، چون آنھا پس از تسخیر کابل، رییس جمھور پیشین را بھ مقام نخست وزیری 

بدین لحاظ بھ گفتھ راننده سازمان ملل، نجیب هللا و اطرافیان نزدیک وی . برمی گمارند، باور نمودند

  .ھ نمایندگی سازمان ملل متحد میکشیدندرا ب» ماموران طالبان«بی صبرانھ انتظار 

مطابق مواد تحقیقاتی نویسندگان یادشده، استخبارات پاکستان، ھاشم پکتیانی پسر کاکای نجیب هللا را 

وی بھ طور منظم از خویشاوند خویش دیدن می نمود و نقش تامین . در خدمت خویش استخدام نمودند

بعد ھا پکتیانی در مصاحبھ با نمایند کمیساریای . ده داشتکننده ارتباطات او با جھان خارج را بھ عھ

آی در .اس.ملل متحد در رابطھ بھ فراریان افغانستان در پاکستان گفتھ بود، کھ دگروال اسلم رییس آی

پیشاور سھ بار بھ وی وظیفھ داده بود تا دکتور نجیب را مسموم نمایم، ولی او بھ تحقق این پالن موفق 

  .نشد



استناد حرف ھای احمدشاه مسعود میگوید کھ در سالھای اخیر مناسبات میان نجیب هللا و  مارکیلوف بھ

در عین حال حلقات رھبری حاکم پاکستان نمی خواستند تا میان این دو  .مسعود بھبود یافتھ بود

 بدین لحاظ آنھا ھمھ انچی در دست. سراسری افغانستان اتحادی بھ میان آید ستراتیژیست ملی ـ نظامی

  .داشتند، انجام دادند تا رییس جمھور پیشین پایتخت را ترک نکند

نکتھ دیگرـ طبق گواھی ھاشم پکتیانی، دکتور نجیب هللا در زمان اقامت در نمایندگی سازمان ملل  یک

متحد، مجدانھ باالی کتاب خاطراتش کار میکرد و تصمیم داشت تا بھ افشای بسیاری از معما ھا از 

  .ارات پاکستان در رابطھ بھ افغانستان بپردازد ، کھ صرفا برای وی پیدا بودندجملھ اسرار استخب

مدت ھا پیش از اشغال کابل بھ وسیلھ طالبان، استخبارات نظامی پاکستان آوازه ھایی را بھ راه 

انداختند کھ پس از قبضھ بر کابل، طالبان تصمیم دارند تا دکتور نجیب هللا را بھ حیث نخست وزیر 

سپتامبر، ھنوز کھ شھریان  ٢٧سپیده دم : می نویسد کھ» اندیشمند«محقق افغان  .تان مقرر کنندافغانس

رییس « اطالع داد، کھ » رادیو صدای امریکا«کابل از اعدام دکتور نجیب و برادرش آگاه نبودند، 

خارج ساختھ شده » طالبان«جمھور سابق دکتور نجیب هللا از مقر نمایندگی سازمان ملل متحد توسط 

طالبان وی را بھ حیث نخست تصور می شود کھ . و بھ ارگ ریاست جمھوری منتقل گردیده است

  ».وزیر مقرر می سازند

سخنان اسد هللا مشکوری آمر نگھبانان دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد را نقل  اما رازق مامون 

: وقتیکھ او پیام مسعود را بھ دکتور نجیب هللا سپرد، برادر او جنرال احمدزی گفت: میکند، کھ میگوید

مریکایی ھا بھ فکر ما ھستند و از دکتور نجیب حفاظت خواھند آقای مشکوری نگران نباشید، ا«

بدین لحاظ بعضی از پژوھشگران افغانی و پاکستانی تاکید می ورزند کھ استخبارات امریکا در » .کرد

   .تراژیدی دکتور نجیب و برادر کوچکش اشتراک مستقیم داشتھ اند

ود ھای مختلف تاثیر گذاری باالی نجیب هللا استخبارات پاکستان برای دستیابی بھ اھداف خویش از میت

را، کھ از  حتا استخبارات پاکستان خانم فتانھ ھمسر دکتور نجیب. و اطرافیانش استفاده میکرده است

افراد گوناگون بھ وی . نیز از یاد نبرده بود با دخترانش در دھلی زندگی می نمودند، ١٩٩٢سال 

تا وی مانع  ھ وی تزریق میکردند و خواھش می نمودندتیلفونی زنگ میزدند و اطالعات غلط را ب

سپتامبر، خانم فتانھ بھ  ٢۶بعد از چاشت . خروج شوھرش از نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل شود

کابل تیلفون می کند و از دکتور نجیب تقاضا می نماید کھ خود را از ھمھ خطرات حفاظت کند و 

تیلفون ھای زیادی دریافت میداریم، کھ مردم تقاضا میکنند کھ شما ما نامھ ھا، تلگرام ھا و «: میگوید



از دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد خارج نشوید، زیرا در آنجا مصئونیت شما کامال حفظ خواھد 

  » .گردید

کلمات باال توسط سلطان علی کشتمند، نخست وزیر سابق و ھمرزم دکتور نجیب هللا نیز تائید گردیده 

ریح میکند کھ آوازه ھایی در گردش بود مبنی بر اینکھ در آستانھ تصاحب کابل، او تص. است

نمایندگان طالبان و پاکستانی ھا با نجیب هللا مالقات نمودند و بھ وی تضمین حیات و حتا دادن بیانیھ و 

  .کشاندنداحتماال بدینگونھ آنھا وی را بھ گمراھی . را نمودند پیام بھ مردم از طریق رادیو و تلویزیون

  بازدید مخفی

و انتقال دکتور نجیب از تعمیر ملل متحد و انتقال وی بھ ارگ، » دستگیری«امروز کارشناسان 

و ھمچنان جزئیات کشتھ شدن رییس جمھور افغانستان را » نمایندگان طالبان«با » صحبت«مالقات و 

ان، این تصویر بدست بر اساس آموزش دقیق کار ھای پژوھشگر. بھ گونھ ھای مختلف شرح میدھند

 ٢۶شب  ١٢تا  ٧یعنی از ساعت  پس از عقب نشینی نیرو ھای حکومتی، پنج ساعت تمام: میآید کھ

پیش از رسیدن ھوای بھ اصطالح گرگ و میش . خأل قدرت در پایتخت جریان داشت ١٩٩۶سپتامبر 

ریشدار و با  ، دوی آنبھ گواھی شاھدان عینی. سھ فرد مسلح بھ نمایندگی سازمان ملل متحد وارد شدند

رازق مامون تاکید . دستار بودند و سوم آن با ریش تراشیده و از نگاه شکل ظاھری شبیھ طالبان نبود

میکند کھ دکتور نجیب از اولین نگاه آنھا را شناخت و با آنھا بھ گرمی احوالپرسی نمود و با فرد ریش 

» دکتور صاحب«چندین بار کلمھ  با وی نجیب هللا ضمن گفتگو. تراشیده با صمیمیت بغل کشی کرد

ولی ھمھ . ھیچ یک از شاھدان اطالع نمیدھند کھ آنھا در مورد چی صحبت نمودند. را بھ زبان آورد

را تا » مھمانان«دکتور نجیب حین وداع . تائید میکنند کھ صحبت ھا در فضای دوستانھ جریان داشت

شود کھ اینھا فرستاده ھای استخبارات پاکستان  تصور می. دم دروازه خروجی نمایندگی مشایعت نمود

  .بوده اند تا محل و موقعیت دکتور نجیب و اطرافیان او را مشخص سازند

با موتر ھای پیک اپ جاپانی بھ نزدیکی دفتر » فرستاده ھای طالبان«تکرارا ساعت دو نیمھ شب 

هللا میگوید کھ در این بار اسحاق توخی شاھد و دستیار نجیب . نمیاندگی سازمان ملل متحد آمدند

دکتور نجیب هللا . گفتند، کھ رھبری آنھا دستور داده است تا دکتور بھ ارگ انتقال داده شود» طالبان«

» طالبان«ولی . گفت، کھ آنھا باید برای این امر اجازه نماینده سازمان ملل متحد را با خود داشتھ باشند

ساعت . ود را عملی میکنند تا وی را بھ ارگ انتقال دھندگفتند، بی تفاوت است، آنھا اوامر رھبری خ

بار دیگر با پیک اپ ھا احمدزی را با خود بردند و گفتند کھ برادرش انتظار » طالبان« سپیده دم ۴

  .وی را دارد



رازق مامون حرف ھای کدام ھمکار مرکز فرھنگی امریکا در پیشاور را ذکر میکند، کھ بھ نوبھ خود 

او امان هللا کارمند پیشین دفتر نمایندگی . کتور نجیب را از زبان شاھد عینی میآوردشرح مفصل قتل د

دکتور نجیب را از » طالبان«بھ شھادت این نویسنده، زمانیکھ . سازمان ملل متحد در کابل می باشد

ھی دفتر نمایندگی بھ ارگ بردند، امان هللا و دیگر کارمندان سازمان ملل متحد نیز در عقب آنھا را

طالبان مسلح در آستانھ در ورودی قصر بھ آنھا حکایت نمودند، کھ رھبری طالبان ھنوز  .آنجا شدند

بھ گواھی امان هللا، او در . و از فرماندھان نظامی ھیچ کسی در ارگ موجود نیست داخل پایتخت نشده

اقات بھ وقوع روز بعد از حادثھ با آشپزی سرخورد کھ در ارگ ایفای وظیفھ می نمود و شاھد اتف

دکتور نجیب را با دو موتر » طالبان«در آن شب : این شخص بھ امان هللا حکایت نمود کھ .پیوستھ بود

موقعیکھ از موتر خارج می شد، آنھا با وی برخورد احترام کارانھ نمودند . بھ ارگ آوردند) پیک اپ(

پس از . و آواز بلند مردانھ شنیده شد ولی بعد از لحظاتی، داد و فریاد ھا. و او را بھ سربازخانھ بردند

سپس رییس . بھ شکل خیلی زشت دکتور نجیب را بیرون انداختھ و بھ تعمیر دیگر بردند" طالبان"آن، 

بستند و بھ فرمان یکی از فرماندھان، موتر از جایش ) پیک اپ( جمھور پیشین را با ریسمان بھ موتر

  .تکان خورده و بھ سوی خارج ارگ در حرکت شد

  اعدام

آمدند، چند نفر » چارراھی آریانا«رازق مامون میگوید کھ کارمندان سازمان ملل متحد زمانیکھ بھ 

در این لحظھ یکی از . مرد مسلح با صورت بستھ را دیدند، کھ در حال زد و خورد با دکتور نجیب اند

کثیف ھا اینجا چی شما « : و دشنام ھای رکیک داد آن ھا با سالح در دست بھ نزدیک کارمندان آمد

  .کارمندان دوباره بھ دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برگشتند» !بروید گم شوید! میکنید؟

جسد ھای بھ دار آویختھ دکتور نجیب و » آریانا«سپتامبر، شھروندان در چارراھی  ٢٧سحرگاھان 

متحد باردیگر بدانجا  کارمندان ملل. احمدزی را دیدند و درباره بھ نمایندگی ملل متحد اطالع دادند

در نزدیکی کشتارگاه موتری ایستاده بود، کھ لحظات پیش از آن، طالبان، احمدزی را با آن . رفتند

شاھدان عینی حکایت نمودند کھ مردان مسلح نخست جسد نجیب را بھ پایھ . بدانجا آورده بودند

ر، با مشاھده جسد برادر، احمدزی ضمن خروج از موت. آویختند، سپس برادر وی را بدانجا آوردند

   .سپس طالبان جسد احمدزی را در کنار جسد برادرش بھ پایھ آویختند. بیھوش گردید و جان سپرد

این . در کتاب رازق مامون گفتھ می شود کھ قاتل دکتور نجیب هللا کسی بھ نام غرزی خواخوژی است

ردوی افغانستان بود، کھ پس ا از جناح خلق و دگرمن ا.خ.د.شخص با گذشتھ مشکوک، عضو سابق ح

بھ سرکردگی شھنواز تنی با سائر اشتراک کنندگان توطئھ  ١٩٩٠از سرکوبی اغتشاش مسلحانھ سال 



آی در .اس.سپس مطابق توصیھ جنرال تنی، بھ خدمت ای. بھ پاکستان فرار نمود و بھ طالبان پیوست

تنی بود، کھ با استخبارات در آنزمان، خواخوژی فرمانده قطعھ عملیات خاص تحت رھبری . آمد

   .نظامی پاکستان و جنبش طالبان ارتباط تنگاتنگ داشت

غرزی خواخوژی شخصا در این مورد در یکی از استنطاق ھای، کھ پس از دستگیری وی توسط 

دستگیری وی نتیجھ تشدید رویارویی . استخبارات طالبان در جالل آباد صورت گرفت، اعتراف نمود

، کھ در مقامات کلیدی ساختار نظامی قرار داشتند، با رھبری جنبش طالبان در میان طرفداران تنی

بنا بھ تائید غرزی خواخوژی، او بھ مثل تمام اعضای رھبری طالبان، . رأس مال محمد ربانی بود

: او گفت. دارای اسناد مخصوصی بودند، کھ تعلقیت آنھا را بھ استخبارات پاکستان تصدیق می نمود

را اعدام نمود تا انتقام دوستان و تمام افغانھای را، کھ در جریان حاکمیت نجیب هللا توسط دکتور نجیب 

  .قوای حکومتی و یا قوای شوروی کشتھ شده بودند، بگیرد

اما آیا ممکن است کھ یک فرمانده پایین رتبھ مثل غرزی خواخوژی، بدون دستور فرماندھان عالی 

  سطح بلند مثل دکتور نجیب هللا تصمیم بگیرد؟رتبھ در مورد اعدام یک شخصیت با آن 

  کی بر سرنوشت دکتور نجیب تصمیم اتخاذ نمود؟

  قرار داشت و با دکتور نجیب صحبت نمود؟ کی در آنزمان در ارگ ـ در قصر ریاست جمھوری ـ

 ٢٧قسمیکھ در باال ذکرش رفت، محافظین ارگ بھ کارمندان سازمان ملل متحد گفتند، کھ در سپده دم 

غرزی . تامبر، ھیچ یک از رھبران و فرماندھان طالبان در قصر ریاست جمھوری موجود نبودندسپ

با دکتور نجیب ھیچ یک از اعضای رھبری طالبان » صحبت«خواخوژی تائید میکند کھ در ھنگام 

آقای امام قونسل پاکستان در ] با دکتور نجیب[» صحبت«بھ گواھی غرزی، در زمان . حضور نداشتند

، کھ آنزمان عمال فرمانده قطعھ عملیات »جنبش صلح«جنرال شھنواز تنی، رییس بھ اصطالح  کابل،

خاص و ھمکار بسیار نزدیک استخبارات پاکستان و استخبارات طالبان بود، شخص غرزی 

غرزی خواخوژی ھمچنان از شخصی اسرار آمیزی بھ نام . خواخوژی و چند طالب حضور داشتند

  .کھ شخصیت وی در ھالھ یی از ابھام باقمی می ماند بھلول صاحب یاد میکند،

نمایندگان رسانھ ھای جمعی از جملھ بریتانیا و روسیھ در آنزمان از ورود یکی از مقامات عالی رتیھ 

در پژوھش ھای رازق . پیشین استخبارات پاکستان، جنرال اسلم بیگ بھ پایتخت کابل گزارش دادند

اسلم بیگ را  مامون نیز گفتھ می شود کھ یک روز قبل از تھاجم طالبان بھ کابل، شاھدان عینی جنرال



این مسألھ را پالستون و .با دستیارش در حال رفتن از جالل آباد بھ سوی کابل در موتری دیده اند

  . اندریانف نیز تائید میکنند

در عین وقت . نجیب هللا در ارگ خبر نمیدھد» صحبت«غرزی خواخوژی در باره جزئیات 

ارتباط میگرفت،  ١٨٩٣ده افغان ـ بریتانیا مسألھ معاھ پژوھشگران تائید میکنند کھ موضوع اساسی بھ

قسمیکھ قبال تذکر رفت، موعد آن در سال . کھ مطابق آن مرز ھای افغانستان و پاکستان تعیین میگردند

  ...بھ پایان رسیده بود  ١٩٩٣

آنھا میگویند کھ مدتھا پیش از این رویداد ھا، در . پلستون و اندریانف یک روایت جالبی میآورند 

استخبارات پاکستان، سندی ترتیب شده بود کھ گویا یادداشتی از دفتر نجیب هللا در قصر ریاست درون 

در سند متنی نوشتھ شده بود، کھ تاریخ زمان حاکمیت نجیب هللا در قدرت . جمھوری بدست آمده است

و بھ حیث مرز رسمی و دایمی میان افغانستان » خط دیورند«سند حاوی پذیرش . را نشان میداد 

این ھدف اصلی گروه . توسط رییس جمھور و حکومت بھ رسمیت شناختھ می شد پاکستان بود کھ

  .نظامی پاکستان بود کھ بھ ھرقیمت نجیب هللا را وادار بھ امضای معاھده نمایند

ولی در لحظات حساس، او . بھ نجیب هللا بار ھا خیانت کردند«:دانشمندان روسی در ادامھ می نویسند

نیروی خارق العاده . خود یافت تا نھ بھ افغانستان، نھ بھ مردم و نھ بھ خویشتن خیانت کند توانایی در

. میگفتند» گاو«از وی بیرون دمید، کھ از عنفوان جوانی در وی متراکم بود و بھ ھمین خاطر وی را 

برادر و او توانست محافظین را از جای شان بکند و تفنگچھء یکی از افسران را از دستش برباید و 

او را وحشیانھ شکنجھ . نتیجھ یی این عمل وی کابوس آفرید. محافظ اسلم بیگ را بھ شدت زخمی کند

 مجازات ھولناک، دشمنانش را تکان داد و نفرت افغانھا. نمودند، ولی اراده اش را نتوانستند بشکنند

بھ خط برجستھ  را، سوا از اینکھ در کدام طرف جبھھ قرار داشتند، برانگیخت، زندگی او را

  ...»نوشت

چند روز پس از قتل رییس جمھور پیشین، سؤ قصدی بھ جان پسر کاکایش ھاشم پکتیانی در پیشاور 

سویس، ستاتوی پناھنده  بھ گواھی رازق مامون، پکتیانی پس از مراجعھ بھ سفارت. صورت گرفت

از پرواز بھ وسی سؤ قصد بھ جان وی یک روز پیش . سیاسی در آنکشور را دریافت نموده بود

اعالن رسمی این بود کھ سؤقصد توسط افراد نامعلوم صورت . کشور ھای اروپایی صورت پذیرفت

  .پذیرفتھ است
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