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 تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب

سیشم -هجری 1366در سال   

 قسمت اول

 حسنرم داکتر محتمقالۀ  دیده شد تاالزم  ،نظر به فعالیت ها اخیر خاک فروشان و تجزیه طلبان

به دید  شدیگر در سه بخ یک بار تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوبپیرامون  شرق را

ن پرده از اعمال ضد منافع ملی یک عده از میهن فروشاقرار دهیم که  وطنان عزیزشما هم

 برداشته است.

 

ست   اتوجه و ستایش مردم  آرزوى هر نویسنده با ابراز نظریاتش، در مسائل ملى و بین المللى، جلب

ردم به مبه روشنى قرار دادن  تخریب اولین جمهورى افغانستان اما شفافیت قضایا در كتاب تأسیس و

 جریان وقایع كشورشان است، نه جلب توجه، و نه ستایش مردم از نویسنده ای آن. 

ى ئها ه اند و كارنامهاز آنرو در تجزیه و تحلیل چنین روندى خواهى نخواهى چهره هائى بى پرده شد

شوروى،  اد جماهیرحتحت مشاجره و بحث قرار گرفته اند كه در انتقال مسكوكات تاریخى افغانستان در ات

كیل سرمنشى ملل متحد در تش ۀدر تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب و در تحریف طرح نمانید

ع دیگران ردم افغانستان را در مقابل منافحكومت مورد قبول مردم، و بسا اعمال ناشایست دیگر منافع م

 نادیده مى گرفتند و زیر پا مى كردند 

لچسپى بناً تعداد زیادى از جستجوگران حوادث پیشآمده، با شنیدن افشاى چنین عناصر بى عرضه، با د

 خارق العاده ای در جستجوى كتاب تأسیس و تخریب اولین جمهورى افغانستان مى شوند. 

نده آن رین كارنامه هاى داكتر نجیب هللا  دست به تحریف متن كتاب و جعل هویت نویسدر كنار آن مفس

ستۀ دمى زنند و سخن هاى نامستندى را بدون هیچ مدرك و دست آویزى، به توجیه دو سه تن از دار و 

بهر  وخویش به اصطالح رفقا، باالى هم مى چینند و به هر در و دروازه اى كه مى رسند، مى نویسند 

 كنارى كه مى روند داد مى زنند كه حسن شرق وابسته به شوروى بود. و كنج 

و از جانب دیگر بسیارى از تحلیل گران وقایع كشور، عالقه مند آن شده اند تا شفافیت بیشترى روى 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_tajzyaye_afgh_hasan_sharq1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_tajzyaye_afgh_hasan_sharq1.pdf


  
 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

قضایائى مانند دستبرد به آثار باستانى، تجویز تجزیۀ كشور و تحریف طرح نماینده ملل در ختم جنگ 

 نستان انداخته شود. هاى افغا

الى سابقه بناً بدون توقف روى ادعاهاى نامستند و مبتذل برمى گردیم به متن كتاب   كه در آنجا گپ با

ه؟ به داشتن و نداشتن با شوروى ها نیست بلكه در آنجا پرس و پال بر سر این است كه چرا و براى چ

با خروج  مع آثار باستانى طال تپه، تنگاتنگارزش یك میلیارد دالر طالى ذخیرۀ د  افغانستان بانك، ج

ذاشته عساكر شوروى از افغانستان، با نادیده گرفتن همه مقررات كشور به اختیار بانك هاى شوروى گ

مى شدند. در آن كتاب موضوع اصلى و عمده، تجویز افغانستان به شمال و جنوب مطابق خواست 

 تان است. و گفتگو بر سر آن است كه چگونه درزمامداران شوروى توسط بردگان شوروى در افغانس

ش.  چنین عملى منحوس نامطلوب و ضد منافع ملى و تمامیت ارضى افغانستان  -هـ   1366سال   

 عمالً پا به عرصه وجود مى گذارد؟

تحد مدر آن كتاب قصه بر سر آن است كه چرا و براى چه؟ طرح معقول و سازندۀ نمایندۀ سرمنشى ملل 

 قدرت از ح د خ  به مردم افغانستان را تحریف كرده اند؟ در انتقال

ه حسن نه اینكه رفیق فالنى از زبان رفیق فالنى، پشت بام خاله كوكو به رفیق فالنى قصه مى كرد ك

شرق همراه با ستمى ها به كمك ایران به اشارۀ شوروى ها به ضد حكومت مخالف شوروى و مردمى 

كر مى كرد.   عجب!   آنهم به روزهائى كه بیش از شصت هزار عسامرحوم داكتر نجیب هللا كودتاه 

شوروى جهت حمایت ح د خ  هنوز در افغانستان حضور داشت. در واقع حساسیت و بى موازنه شدن 

م مفسرین كارنامه ها، از افشاى سه موضوع كه در همان روزهاى اول صدارت به آن مواجه شده بود

 سرچشمه مى گیرد. 

 جماهیر شوروى یهاتحاد به انتقال طالى مسكوك ذخیره د افغانستان بانك   -1

 هـ  ش(   به حیث صدراعظم، با تالش هاى زیاد  1367جوزا   6با گذشت چهار روز از تقررم   )

اك و عبدالغفار نتوانسته بودم به استثناى سه نفر از دوستانم سید امان الدین امین و داكتر نعمت هللا پژو

 در كابینه جذب ت، اشخاصى را كه حداقل به مردم شناخته شده و غیر حزبى باشند به عضویفراهى

یب هللا نمایم   زیرا اكثر آنانى كه سرش به تنش مى ارزید از ائتالف و همكارى تحت قیادت داكتر نج

 در آن روزها سر باز مى زدند. 

 ً ، باالى ىداشتیم و مردم به ما اعتماد ما اعتبارى، به یاد روزهائى كه زاطرف هاى شام دهم جو بنا

  :چوكى صدارت چمباتمه زده و پینكى مى رفتم كه خانه سامان صدارت آمد و گفت

ا او داشتم با شناخت و سابقه اى كه ب«  داكتر محمد كبیر وزیر مالیه حكومت كشتمند به شما كار دارد »

 : در حالیكه سراسیمه مى نمود، گفت  ،به گرمى او را پذیرفتم
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باربندى شده و آماده انتقال از طریق فضا به اتحادیه جماهیر شوروى  کطالى ذخیرۀ د افغانستان بان»

 «است. 

ه فكر با شنیدن این خبر با خود گفتم؛ ماشاّللاه چشم بد دور، عجب صدارتى و عجب صالحیتى، رفقا ب

 آنان؟  باربودن بانك اند و جناب به فكر تشكیل كابینه 

ص شناخته بود دردناك، تأسهف آور و خالف انتظار برایم، زیرا در حالیكه هیچ یك از اشخاواقعاً خبرى 

یم من براى تحك ،شده و سابقه دار حاضر به قبول صدارت تحت زعامت داكتر نجیب هللا نشده بودند

 رفتهدوبارۀ حكومت مركزى و تالش براى ختم جنگ و آشتى ملى از صمیم قلب همكارى با اوشان را پذی

 بودم. 

هان متقابالً جناب شان بدون توجه و اطالع حكومت، ذخائر طال را، آنهم به روزهائى كه مردم خوا

پیشانى ام  تاوان جنگ از شوروى بودند به شوروى انتقال مى دادند و بدینوسیله لكه ننگى رفیقانه را به

 تاپه مى زدند. 

اداش چنین مد كبیر تشكر نمودم، در حالیكه در پبناً با سپاس و احترام، از اعتماد و همكارى داكتر مح

نمودم  خدمتى به مردم افغانستان و حفظ آبرویم سزاوار دست بوسیدن بود، روى او را بوسیدم و خواهش

رمان فتا همكارى را با حكومت من بپذیرند.   او با محبت پذیرفت.   سپس به وى گفتم تا زمانى كه 

 باشید.  کصادر گردد، مواظب امور د افغانستان بان کن بانتقرر شما به حیث رئیس د افغانستا

ه رئیس با وجودى كه از شنیدن گفته هایش سرم دور مى زد، به یادم آمد كه غالم حسین جوینى زمانى ك

ى مركز کهـ  ش  آل خیموف رئیس بان  1362بود برایم قصه مى كرد كه در سال   کد افغانستان بان

هم  بانكى در مسكو با ۀاتحاد جماهیر شوروى، از من دعوت نموده بود تا دربارۀ معامالت دو جانب

م گفت:   مذاكره نمائیم.   در آخرین روزهاى دعوت كه واقعاً دعوتى فوق العاده و بى سابقه بود برای

 کدر بان هم یك مقدار طال تمام دارائى هاى ایران را در آمریكا حكومت آمریكا مصادر كرده اند، شما»

ى هاک دارید، براى اینكه از مصادرۀ آن توسط آمریكا جلوگیرى شود بهترست آنرا به بان کنیویار

 «شوروى انتقال دهید. 

روپائى مریكا و بعضى از كشورهاى ااها و حكومت  کمتأسهفانه حكومت افغانستان از بان»برایش گفتم؛ 

وض خود مقروض هست و همین كه در انتقال طال از امریكا به اتحاد جماهیر شوروى اقدام كنیم آنها قر

«  شود  را مطالبه خواهند كرد.   در آن صورت به ما چیزى نخواهد ماند كه در كشور شما انتقال داده

 . او با تشکر از اظهاراتم به موضوع خاتمه داد

بناً بعد از بازگشت به كابل به خدمت كشتمند صاحب رئیس شوراى وزیران جریان مذاكرات خود را با 

به اتحاد  کنیویار کبان به رئیس بانك مركزى شوروى خصوصاً دربارۀ انتقال طالى ذخیرۀ افغانستان 

 جماهیر شوروى به عرض رسانیدم   جناب كشتمند گفته هایم را تائید كردند. 
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جائى كه سیهد امان الدین امین در حكومت سلطان على كشتمند معاون شوراى وزیران  صدارت  در از آن

 را از وى پرسیدم.  کها بود موضوع طالى ذخیره د افغانستان بان کامور اقتصادى و بان

او گفت:  داكتر محمد بصیر رنجبر عضو كمیتۀ مركزى جناح پرچم  ح د خ  كه به حیث رئیس د 

وزیر اجراى وظیفه مى كرد توسط ورقه عرضى درخواست منظورى انتقال  ۀبه رتب نکباافغانستان 

الى طتجارت خارجى اتحاد جماهیر شوروى نمود تا بانك مذكور  کطالى ذخیرۀ د افغانستان را به بان

ایند ذخیره نم متذكره را در بازارهاى جهانى بفروشند و اسعار و مفاد ساالنه آنرا بنام د افغانستان بانك

. 

الف خبرایش گفتم كه قسمت زیاد طالى ذخیره د افغانستان بانك طالى مسكوك اند و فروش آن به وزن 

ارائه  منطق و غیرقابل قبول مى باشد. بهرحال من به فروش طالى مذكور موافقت ندارم و بهتر است از

 چنین پیشنهادى به شوراى وزیران  صدارت  صرفنظر نمائید. 

ده تجارت خارجى اتحاد شوروى انجام ش کكه در زمینه مذاكرات دوام دارى با بانرنجبر صاحب گفت 

را در یك  است و آنها حاضر گردیده اند كه در فروش آن به بازارهاى بین المللى اقدام و عواید اسعارى

 حساب دیپوزیت به مفاد نزد خویش نگه دارند. 

 ش برسد، چرا از طریق اتحاد شوروى صورتبراى رنجبر صاحب گفتم كه اگر قرار باشد طال به فرو

ئى هاى آمریكا کگرفته و زمینۀ تبلیغات منفى را مساعد ساخت؟  در حالى كه فروش آن از طریق بان

 نیز مطلوب و میسهر است. بانک و اروپائى طرف معامله د افغانستان 

 بهر صورت حاال موضوع فروش طال را فراموش نمائید. 

را دربارۀ انتقال طال به اتحاد شوروى خدمت جناب كشتمند صاحب به  موضوع عدم موافقه خویش

 عرض رسانیدم، اوشان نظر مرا تأئید كردند. 

ان آرشیف یكى از كارمند ،زبان ها افتاده بود سراما به روزهائى كه آوازۀ تقرر شما به حیث صدراعظم 

ماهیر خارجى اتحاد ج کبه بان کنورقه عرضى را آورد كه دربارۀ انتقال طالى ذخیرۀ د افغانستان با

شما در ورقه  یكشتمند صاحب رسیده بود و برایم گفت امضا یشوروى جهت فروش بود و به امضا

ز افراموش شده، لطفاً امضاء نمائید، زیرا مروج بود كه ورقه هاى عرض روى مسائل اقتصادى اول 

 ى وزیران امضاء مى گردید. طرف معاون صدراعظم در امور اقتصادى و سپس از جانب رئیس شورا

 خارجى اتحاد شوروى موافقت نداشتم کچون به فروش طال توسط بان ،به مأمور آرشیف صدارت گفتم

ً فهمیده ورقه عرض را امضاء نكردم، با وجود آن ورقه عرض به احكام داكتر نجیب هللا رئ یس بنا

 مى شود.  ینجمهور جهت انتقال طال به اتحاد جماهیر شوروى مز

مى  ئیر گیرو دار چنین ماجرائى با داشتن القاب باال بلند صدارت، واقعاً احساس درمانده گى و تنهاد
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كردم زیرا از عدم موافقه سیهد امان الدین امین و گفته هاى غالم حسین جوینى بر مى آمد كه در این 

ه آل خیموف از معامله پاى معامله گران شوروى در میان است و این دنبالۀ همان ماجرائى است ك

با همه معلوماتى كه  کجوینى انتظار داشت، ورنه امكان آن وجود نداشت كه رئیس د افغانستان بان

و  کدربارۀ تجارت و قراردهاى بین المللى داشت بجاى كسب موافقۀ شوراى عالى د افغانستان بان

ا مى نمود تنها به اخذ تصمیم مجلس وزراء كه آنهم در چنین معامله مهمى ایجاب فیصله شوراى ملى ر

هدایت رئیس جمهور در انتقال سكه هاى تاریخى و خشت و میله هاى طال به اتحاد شوروى مبادرت 

طالى ذخیرۀ د افغانستان  مى كرد.   با وجود آن خدا گفته تلیفونى به اطالع رئیس جمهور رسانیدم كه

 قال مى دهند. بانك را بدون اینكه مرا خبر كنند به اتحاد جماهیر شوروى انت

شما  این معامله قبل از تقرر ،در بازگشتاندن آن توجۀ جدى حضور شما را انتظار دارم.   فرمودند

 صورت گرفته است و به شما ارتباط ندارد. 

 بدبختانه انتقال آن به روزهاى تقررم تصادف مى كند كه هنوز جهت كسب رأى اعتماد ،عرض كردم

 رم.   رت صدور آن جرئت رفتن به ولسى جرگه و پرس پال وكال را ندابه شوراى ملى نرفته ام و در صو

 لیفون قطع شد. تیاختیار به شماست هر طوریكه الزم مى دانید عمل كنید و ،فرمودند

ه اتحاد ب کسپس به آمر امنیتى میدان هوائى كابل گفته شد كه از انتقال محموله هاى د افغانستان بان

رابى هوا، امروز جهت انتقال آورده بودند اما در اثر خ ،جماهیر شوروى جداً جلوگیرى نماید.   او گفت

انتقال  برده اند.  بهر صورت مانع کشوروى در میدان نشسته نتوانست و دوباره آنها را به بان ۀطیار

وضوع را (  م1367جوزا   11فردا  )هدایت داده شد تا همین  کآنها شوید و ضمناً به د افغانستان بان

  به عرض ریاست جمهورى برسانند و هرچه زودتر صندوق هاى طال را بجاى اولى آنها جابجا كنند.

را كه حاوى احكام رئیس جمهور بود به  کجوزا كاپى ورقه عرض بان 14ریاست  جمهورى به روز  

 صدارت ارسال داشتند. 

 به واه آن است كه مبادرت در انتقال و اجبار در بازگشت طالتاریخ انشاء و احكام در ورقه عرض گ

صالحیت و حق   کروزهاى مقررى ام به حیث صدراعظم تصادف مى كند كه رئیس د افغانستان بان

زیر  نوشتن ورقۀ عرض را به نسبت اینكه او عضو كابینه اى بود كه سقوط كرده بود، نداشت، ولى با

 واقعى و فرار از واقعیت جهت گمراهى خوانندگان ورقه عرض راپا كردن مقررات با حمالت غیرو 

 مى نویسد و به امضاى رئیس جمهور جهت معطلى فروش طال مى رساند. 

 نده شد و سكه هاى طال در اثرا، بازگشتکبهرصورت خوشبختانه نه طالى ذخیرۀ د افغانستان بان

 جا گردیدند. همكارى داكتر محمد كبیر دوباره در صندوق هاى فوالدین جاب

دارد.....ادامه  
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