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تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب
در سال  1366هجری -شمسی

قسمت دوم
نظر به فعالیت ها اخیر خاک فروشان و تجزیه طلبان ،الزم دیده شد تا مقالۀ محترم داکتر حسن
شرق را پیرامون تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب یک بار دیگر در سه بخش به دید
شما هموطنان عزیز قرار دهیم که از اعمال ضد منافع ملی یک عده از میهن فروشان پرده
برداشته است.

 -2افسانه سكه هاى تاریخى طال و فروش تولَ ِكى آن
ّللا خان و آمد و رفت
به استناد اسناد بجا مانده در خزانه دارى كل ،با سقوط سلطنت اعلیحضرت امان ه
ّللا كلكانى به حیث پادشاه و بازگشت سپه ساالر نادر خان به كابل ،دار و ندار خزانه ها ،حتى
حبیب ه
دوائر دولتى از جانب طرفداران و مخالفین آنان به یغما برده شده بود و به روزهاى اول صدارت محمد
هاشم خان خزانه هاى دولت از بى پولى مثل دُهل الال گل دنگ دنگ مى كرد .ناگفته نماند كه در آن
سال ها پول مروج هم در افغانستان سكه هاى طال ،نقره و مس بود كه بنام شاهان افغانستان ،بخارا،
روسیه ،ایران ،هند ،انگلستان و بعضى از كشورهاى دور و نزدیك دیگر سالها سال قبل ضرب شده بود
و بین مردم داد و ستد مى گردید.
محمد هاشم خان صدراعظم بعد از ترویج نوت هاى كاغذى ،به اصطالح آن روزه ،كاغذ به مردم مى
داد و از مردم عوض مالیات ،طال و نقره جمع آورى مى كرد و ضمنا ً از اسعار خارجى به دست آمده
از اموال صادراتى در بازار نیویارك طال مى خرید و به حیث پشتوانه بانك ،ذخیره مى نمود.
ولى مردم در كوچه و بازار وى را متهم به جمع آورى طال براى بازماندگانش مى كردند .با كمال
تأسف و شرماندگى از آنجمله خودم ( در اتحادیه محصلین  1329هـ ش  ).نادانسته به گفته دیگران
به وى ناسزا گفته بودم.
حال آنكه جناب شان شش تن و هفت صد كیلو گرام از آن جمله پنج تن سكه هاى تاریخى طال را در
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خزانۀ د افغانستان بانک و یك میلیون و چهارصد هزار اونس طال در بانک نیویارك مجموعا ً به ارزش
دو میلیارد دالر براى مردم افغانستان ذخیره كرده بود ،و جزء دارایى بیت المال تا روزى كه مسئول
صدارت بودم ،موجود بود.
در زمان صدارت محمد داود ،نظر محمد خان رئیس عمومى خزائن پیشنهاد كرده بود كه پنج تن طالى
مسكوك به وزن قید دفتر ست حاآلنكه از نقطه نظر سوابق تاریخى داراى قیمت باالتر از طالى مروجه
است و احتمال تعویض طالى مسكوك به غیرمسكوك وجود دارد .بنا ً از طرف صدارت هیئتى به
شمول نظر محمد خان و صوفى عبدالحمید رئیس سكوك و مورخین نامور كشور احمد على كهزاد و
پوهاند عبدالحى حبیبى و چند باستان شناس متأسفانه اسامى شان فراموش شده است جهت تفكیك و
قیمت گذارى طالى مسكوك از غیر مسكوك در خزائن د افغانستان مقرر گردیدند.
هیئت موصوف هر گرام طالى مسكوك را نظر به قدامت تاریخى آنها ده گرام طالى مروج قیمت گذارى
مى كنند و به جمع خزانه داران بانك طالى مسكوك به وزن پنج تن ،اما به ارزش پنجاه تن طال مروج
قید مى شود تا بدینوسیله از تعویض طالى مسكوك به طالى مروجه و سوى استفاده از ان جلوگیرى به
عمل آید.
هیئت مذكور با كاركنان خزانه دارى كل ،طالى مسكوك هر كشور را بنام شاهان همان كشور از هم
تفریق و وزن مى كنند و در خریطه هاى مخصوص الك و مهر و تحویل خزانه داران مى نمایند و
براى حافظت بیشتر و جلوگیرى از دستبرد به آنها ،وزارت مالیه از كمپنى اونیماك آلمان صندوق هاى
بزرگ فوالدین داراى قفل هاى مخصوص خریدارى و سكه جات را در آنها جابه جا مى كنند.
از جمله هیئت فوق الذكر پوهاند عبدالحى حبیبى در صفحه  288د افغانستان تاریخى پیش لیك اثر با
ارزش شان در  1352هـ ش نوشته اند كه مقدار طالى مسكوك ذخیرۀ افغانستان بانك پنج تن و یكصد
و هشتاد كیلو و ششصد و پنجاه گرام اند.
داكتر محمد كبیر بعد از تقریر به حیث رئیس د افغانستان بانك ،در مجلس وزرا گزارشى را كه دربارۀ
طالى ذخیره د افغانستان بانك تهیه كرده بود مى خواند و ضمنا ً گفت:
« آثار باستانى طال تپه در صندوق هاى سر باز به كنار صندوق هاى طالى آماده به صدور بدون هیچ
سند و مدركى گذاشته شده است ».
وزرا از شنیدن این موضوع شگفت آور كه واقعا ً همه را شگفت زده كرده بود هیئتى را مركب از داكتر
نعمت هللا پژواك منشى مجلس وزراء ،غالم فاروق یعقوبى وزیر امنیت دولتى خاد ،محمد خان جاللر
حمیدّللا طرزى وزیر مالیه و داكتر مح همد كبیر رئیس د
وزیر تجارت ،سلطان حسین وزیر پالن،
ه
افغانستان بانک را مقرر نمودند تا موضوع را تحقیق و نتیجه را به مجلس وزراء ارائه كنند.
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هیئت موصوف بعد از روزها تدقیق و تحقیق به مجلس وزراء گزارش دادند كه:
سف آثار باستانى طال تپه مربوط موزیم كابل بدون اسناد از موزیم خارج و در خزانه آورده
«با كمال تأ ه
شده بود ،ما آنچه موجود بود دسته بندى و به دفاتر خزانه ثبت و بحضور داشت خزانه دار در صندوق
هاى مخصوص بانك الك و مهر و تحویل خزانه دار نمودیم» .
آثار باستانى طال تپه كه گاه و بیگاه به نمایش گذاشته مى شود همان هائى اند كه حكومت انتقالى مانع
صدور آنها به شوروى گردید و به حضور داشت شش نفر از وزراء با دیگر سكه هاى طال تحویل
خزانه دار بانک مى شود.
درباره باز بودن صندوق ها و از بین بردن اسناد نظریه این بود كه احتماالً بعد از منع صدور به اتحاد
شوروى ،مالى بى صاحب و بى سند گفته اند و صندوق ها را باز كرده اند و…
اما كى و براى چه؟ متأسفانه در اثر عدم همكارى و حمایت از اشخاص مظنون ،در چند ماه صدارتم
موضوع به نفع مظنونین سر در گم و بى نتیجه و پا در هوا مى ماند.
هنوز گفت و شنودى انتقال بى موجب ذخیرۀ د افغانستان بانک و شک و تردیدهاى به این و آن ،درباره
باز كردن صندوق هاى آثار باستانى ادامه داشت .هنوز به اصطالح عرق پاى هیئت وزرائى كه سكه
هاى تاریخى و آثار باستانى طال تپه را جابجا كرده بودند نه خشكیده بود و هنوز قفل صندوق هائى كه
داشته هاى خود را دوباره یافته بود شورک مى خورد كه سر و صداى دستبرد دیگرى باز هم به بزرگ
ترین ثروت ملى كشور باال مى گیرد كه گویا اشخاص با صالحیت بى مسؤلیت ،در آخرین روزهاى
ّللا ،با ارزش ترین آثار تاریخى را ،بدون توجه به قید و جمع مأمورین از خزائن
زعامت داكتر نجیب ه
د افغانستان بانک و موزیم كابل خارج مى كنند.
پیوست به همین روزها ،گروهى هم تبلیغاتى را به راه انداخته بودند كه صندوق هاى الک و مهر شده
توسط آنانى كه پاسپورت سیاسى دارند از ریاست جمهورى به سفارت افغانستان در دهلى انتقال داده
مى شود.
خوشبختانه در این اواخر تعبیر و تفسیر طرفداران و مفسرین كارنامه هاى داكتر نجیب هللا برخالف
معرف تاریخ كهن
ادعاى مخالفین شان مبین آن است كه رئیس جمهور براى اینكه آثار باستانى كه
ه
سرزمین مقدهس افغان ها است از دستبرد غارتگران و دزدان و قاچاق بران حرفوى در امان مانده باشند،
شخصا ً آنها را مخفى مى كنند و قسمتى را در اطاق مخصوصى كه باز و بسته كردن آن منحصر به
شخص رئیس جمهور مى باشد ،انتقال مى دهند.
ناگفته نماند كه چنین اطاق منحصر به فردى و یا چنین مخفى گاهى جهت حفاظت اموال دولتى در
اسالف و اخالف ریاست جمهورى سابقه نداشته است .بنا ً ابتكار شخص مرحوم داكتر نجیب هللا در
حفظ و حراست اموال ملى به شكل بى سابقه آن دخیل مى باشد چنانچه ،طرفداران مرحوم داكتر نجیب
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ّللا نوشته اند كه:
ه
ّللا همۀ آثار باستانى طال
قبل از بسته شدن موزیم كابل نسبت حمالت راكتى مجاهدین ،او داكتر نجیب ه
تپه را باید مى نویشتند قسما ً آثار طال تپه را ،زیرا قبالً قسمت عمدۀ آنها را شش نفر وزیر در صندوق
هاى فوالدین قفل زده بودند تحت نظر مستقیم خودش به زیر خانه بانك مركزى ،جائیكه طالى مملكت
محفوظ است منتقل و در اطاق مخصوصى كه تنها رئیس جمهور صالحیت باز كردن آنرا دارد ،قرار
مى دهند.
به ادامۀ آن مى نویسند:
«بلى میراث كبیر افغان ها و ثروت بزرگ آنها ،از دستبرد دزدان ،و غارتگران بیرحم و قاچاق بران
ّللا ،او
حرفوى نجات یافته ،آنهم به شهامت و هوشیارى یك شخص و یك رئیس جمهور ،داکتر نجیب ه
كه آخرین روزهاى حاكمیتش بود .ماجراى انتقال سكه هاى تاریخ و آثار باستانى طال تپه در اتحاد
شوروى مصادف با اولین هفته هاى حاكمیت شان بود و در لحظات سقوط دولت و حزبش قرار داشت
به فكر نجات بزرگ ترین ثروت ملى كشور مى افتد و آنرا با هوشیارى كامل مخفى مى كنند و نجات
مى دهند» .
ادعاى طرفداران و مفسرین كارنامه هاى مرحوم رئیس جمهور داللت به آن دارد كه رفقا از محل مخفى
گاه و اطاق مخصوصى كه صالحیت باز كردن آن متعلق به شخص رئیس جمهور بوده است مطلع اند
و براى اینكه خداى نخواسته خدمات رئیس جمهور در اثر تبلیغات دشمنان شان خدشه دار نشده باشد،
بهتر است رفقا احساس مسؤلیت رفیقانه كرده و محل مخفى گاه و اطاق مخصوص را به اطالع مردم
خویش برسانند تا،
سیه رو شود هر كه در او غش باشد
و در غیر آن مردم به گفته و چشم دید آنانى ص هحه خواهند گذاشت كه در صفحات  4.3و  4.4چاپ
اول و در صفحات  466و  467چاپ دوم تأسیس و تخریب اولین جمهورى افغانستان چاپ شده
است.
 -3تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب
سوا نح نگاران و مفسرین كارنامه هاى داكتر نجیب هللا رئیس جمهور ،توضیح و تفسیرى را كه در
تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب در كتاب تأسیس و تخریب اولین جمهورى افغانستان داده شده
است مردود شمرده و مى نگارند كه واقعیهت این است كه دكتور نجیب هللا برعكس ادعاى دروغین حسن
شرق ،مخالف تشكیل حكومت شمال به مثابه بدیل حكومت مركزى و مخالف به تحكیم مواضع احمد شاه
مسعود در ساحات وسیع از والیت شمال بود و این اقدامات را پالنى در راستاى سیاست هاى مسكو
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جهت تأمین و تضمین مصونیت سرحدات اتحاد شوروى و مغایر منافع ملى كشور مى خواند .او معتقد
بود كه تعمیل این پالن در نهایت به تجزیۀ افغانستان منتج مى گردد.
ّللا با قاطعیت در یك جلسه هیئت اجرائیه ح د خ توأم با عصبانیهت ادامه
بعدا ً موصوف داكتر نجیب ه
داد ،رفقا ،دقیق و با مسؤلیت مى گویم كه این پالن ،پالن تجزیۀ افغانستان است و من حاضر نیستم
مسئولیت تاریخى آن را به عهده بگیرم .از همین حاال اگر كدامتان حاضر هستید بسم هللا ،اما در
صورت موافقت شما من حاضر هستم از تمام مقام ها استعفاء بدهم .ختم.
ما هم باور داریم كه مرحوم داكتر نجیب هللا با فهم و دانشى كه داشتند بخوبى مى دانست كه تعمیل پالن
تشكیل حكومت خودمختار والیت شمال هندوكش در نهایت به تجزیۀ افغانستان منتج مى گردد.
جان مطلب و سئوال در اینجاست كه چرا جناب شان شخصا ً در پیاده كردن چنین طرحى كه به
بنا ً ِ
فرموده خودشان منافع شوروى و تجزیهٌ افغانستان را در برداشت در سال  1366هـ ش بعد از
رسیدن به مقام ریاست جمهورى به آن اقدام مى كنند؟
ّللا مسیر عضو كمیته اى مركزى ح د خ از جناح پرچم را كه خود یكى از ستمى هاى
و داكتر نجیب ه
تجزیۀ طلب بود به فرمان مبارك خویش به حیث كفیل صدراعظم  9والیت شمال هندوكش با  17نفر
اعضاى كابینۀ آن مقرر مى نمایند؟
و به والیات  9گانه شمال كشور مزار شریف ،بدخشان ،تخار ،كندز ،بغالن ،شبرغان ،سرپل ،میمنه
و بامیان هدایت مى دهند تا بجاى حكومت مركزى از اوامر حكومت خودمختار شمال پیروى نمایند .
مصیبت بارتر اینكه ،به فرمان ریاست جمهورى سمت شمال با قواى نیرومند نظامى ،مجهز با جدیدترین
اسلحه قرار ذیل تقویه و تحكیم مى شود.
 .1فرقه قومى اوزبك ها تحت قوماندانى دگر جنرال دوستم عضو كمیتهٌ مركزى ح د خ.
 .2فرقه قومى مردم اسماعیلیه به قوندانى جنرال سید جعفر نواسه سید كیان.
 .3یك غند قومى از درى زبان ها در والیت تازه تشكیل شده «سر پل» .
 .4یك غند از پشتو زبان ها در والیت بلخ مزار شریف.
 .5قول اردوى سمت شمال به قوماندانى دگر جنرال جمعه آڅک و معاونت دگر جنرال منوكى منگل
اعضاى كمیته مركزى ح د خ.
 . 6قرارداد مخفیانه حفاظت سالنگ جنوبى به قوماندانى یكى از قوماندان هاى جمعیت اسالمى.
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قواى گفته شده ،داراى قطعات هوایى دافع هوا و چند غند زرهدار كه ممثل یك اردوى مستقل اند با
حكومت شمال هندوكش ضمیمه شده بود.
ّللا حق بجانب بودند كه در یك جلسه رفقا
با تشكیالت ملكى و نظامى در سمت شمال ،داكتر نجیب ه
پالن تجزیهٌ افغانستان است.
فرموده بودند كه رفقا ،دقیق و با مسئولیت مى گویم كه این پالن،
ِ
ّللا
بهرصورت هنوز شش ماه از حكومت خودمختار در مزار شریف و یا بفرموده مرحوم داكتر نجیب ه
شهید «پالن تجزیۀ افغانستان» نگذشته بود كه به حیث صدراعظم قرعه فال بنام من بیچاره زدند.
قبولى صدارات در آن روزها لكه اى بود كه با مرگ هم زدوده نمى شد ،ولى من به امید اینكه تشكیالت
منحوس شمال كشور واژگون گردد با همه بدنامى هایش آن را پذیرفتم.
و بایستى بعد از تشكیل كابینه جهت اخذ رأى اعتماد به ولسى جرگه مى رفتم.
ولسى جرگه اى كه اكثریت اعضاى آن گماشته گان دولت و تحت نظر مستقیم خادى ها پا به عرصه
زیر سلطۀ پنج عضو دفتر سیاسى ح د خ صالح محمد زیرى ،غالم دستگیر
وجود گذاشته بود ،و ِ
پنجشیرى ،میرصاحب كاروال ،نیاز محمد مؤمند و نجم الدین الدین كاویانى و چندین عضو دیگر كمیته
مركزى ح د خ كه به حیث وكیل در ولسى جرگه آورده شده بودند تشكیل جلسه مى دادند ،حاضر شدم
و خط مشى حكومت را كه رئیس جمهور توسط سر مشاور خویش فرستاده بود مى خواندم و استدعا
مى كردم تا حكومت شمال افغانستان را بحیث یك واحد ادارى خودمختار به تصویب برسانند.
دیدن آن مى لرزید هر چه بادا باد دل به دریا زدم ،و
در چنین فضاى خفقان آورى كه پشت انسان از
ِ
آنچه را كه در خط مشى حكومت جدید كه مبین تحكیم حكومت مركزى و در واقع نفى خودمختارى ها
بود و بجاى خط مشى یا هدایت ریاست جمهورى رقم زده و چاپ كرده بودم به اعضاى ولسى جرگه
توزیع ،و بنام خداوند بزرگ و سربلندى و وحدت مردم و یكپارچگى افغانستان شروع به خواندن كردم.
هنوز بیانیۀ ادامه داشت كه به سخن هاى نامأنوس و گفته هاى تهدیدآمیز نجم الدین كاویانى عضو دفتر
سیاسى ح د خ و وكیل در ولسى جرگه و هیاهوى چند ستمى دیگر كه نادیده گرفتن حكومت خودمختار
شمال را در خط مشى حكومت خیانت ملى و مرا مسبب خیانت مى خواندند ،مواجه شدم.
در ختم بیانیه منتظر آن بودم كه وكالى ولسى جرگه خصوصا ً نمایندگان ح د خ از دادن رأى اعتماد
خوددارى خواهند كرد.
ولى برعكس آنچه پنداشته بودم با وجود داد و فریاد كاویانى و هاى و هوى ستمى ها اكثریت كامل وكال
چه حزبى و چه غیر حزبى ،به یكپارچگى افغانستان و تحكیم حكومت مركزى رأى اعتماد دادند.
ولى باز هم تجزیه طلبان با نادیده گرفتن فیصله ولسى جرگه ،هم زمان با استعفاى صدراعظم در جدى
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 1367هـ ش با موافقه رئیس جمهور مرحوم داكتر نجیب هللا ،جنرال گروموف قوماندان اردوى
متجاوز شوروى در افغانستان ،قرارداد نامطلوب و معاهدۀ ننگینى را تحت نام والیت تاجیكان در شمال
هند و كش كه بارها ننگین تر از معاهدۀ گندمك و خط دیورند است با یكى از قوماندانى هاى جمعیت
اسالمى امضاء مى كند.
اما ولسى جرگه براى اینكه موضوع والیت تاجیكان بین وكال تفرقه و جنجالى را ایجاد نكند از حضور
صدراعظم جدید در ولسى جرگه جهت اخذ رأى اعتماد تاختم ،مأموریت شان معذرت مى خواهند.
بنا ً بیاد بود آن روزها ،دست آن وكالى شریف و نجیب ولسى جرگه را مى بوسم كه با قبول هر نوع
مخاطره ،طرح تجویز تجزیهٌ افغانستان را به شمال و جنوب مردانه وار نپذیرفتند.
تفو به مردم حق ناشناس باد كه داد

بقیمت خم و خمخانه خلد و كوثر خویش
( محمد طاهر هاتف)
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