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 تجویز تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب

سیشم -هجری 1366در سال   

و آخری ومسقسمت   

 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.

 توضیح و تفسیر بیشتر در كتاب تأسیس و تخریب اولین جمهورى افغانستان

 تحریف طرح نمایندۀ سرمنشى ملل متّحد از انتقال قدرت در تقسیم قدرت .   4

مله جمفسرین كارنامه هاى مرحوم داكتر نجیب هللا رئیس جمهور، با گذشت بیست سال از زمامدارى شان هنوز هم به 

دارند و جمهورى مى پنانتقال قدرت به غیر از خودشان به ناباورى مى نگرند و آنرا نوعى اهانت به ح د خ  و ریاست 

كیل حكومت كه ادعاى داكتر شرق مبنى بر اینكه گویا رئیس جمهور  )داكتر نجیب هللا(  حین توظیف اش به تش مى نویسند

ت از ح د خ  این حكومت، حكومتى است انتقالى كه در مرحله اول تقسیم قدرت و در قدم دوم انتقال قدر» :به او گفته بود

 ادعائى است كامالً دروغ. «  به اشخاص غیر حزبى را در بردارد. 

آن و توافق ر از حال آنكه اگر مقدر مى بود كه افتخارى به آن دوره نسبت داده مى شد، همانا پایبندى به تعهد بود نه انكا

بیهوده براى  در انتقال قدرت مطابق پیشنهاد كوردو ویز نماینده ملل متّحد از ح د خ  به اشخاص غیروابسته بود نه تالش

 گویا خدا نخواسته بود كه آن یك هم نشد میّسر و سوداى خام شد.   ،مشاركت مجاهدین در قدرت با ح د خ

فغانستان امأموریتش در افغانستان، نه تنها با جناح هاى درگیر در جنگ كوردو ویز معاون سر منشى ملل متحد به دورۀ 

مى  یدبازدو كشورهاى ذیدخل گفتگوهائى داشتند، بلكه با بسیارى از اشخاص با تجربه و صاحب نفوذ كشور هم دید و و

 كردند. 

ه در جناح كاص انتقال داده شود در نهایت او به این نتیجه رسیده بود كه توأم با برآمدن عساكر شوروى، حكومت به اشخ

ل مردم هاى درگیر در جنگ وابسته نبوده باشند تا به همكارى سازمان ملل انتخابات را جهت انتخاب حكومت مورد قبو

 دایر نمایند. 

 ً ً در جنگ افغانستان میان جناح هاى درگیر در جنگ بى  اوبنا سى نفر از اشخاص تعلیم یافته و با دانش را كه واقعا

ف مانده بودند، در نظر مى گیرند و در تالش مى شود تا رضایت جناح هاى متخاصم را در انتقال قدرت از ح د خ  طر
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 به آنها جلب نمایند.   

ما از آنجائى كه تطبیق چنین پیشنهادى سقوط زعامت ح د خ  را در برداشت غربى ها خاموشى اختیار مى كنند و ا

نى كه باالى تعویض بعضى از اشخاص مورد نظر كوردو ویز با اشخاص مورد شوروى ها و حكومت كابل در عین زما

توجه خویش چنه مى زدند، جهت گمراهى مردم روش كمونیستى ح د خ  را هم چپ و رو مى كردند و با خط و خال 

كومت ث حاضافى چهرۀ اسالمى مى دادند و در ضمن رئیس جمهور را وادار مى كنند تا   والیت شمال هندوكش را به حی

روزهائى  خودمختار شمال افغانستان از پیكر حكومت مركزى جهت انتقال حكومت از كابل به مزار شریف جدا نمایند و به

 كه طرح تجزیۀ خاموشانه و بدون سر و صدا مراحل خود را مى پیمود، سر و صداهاى انتقال قدرت از ح د خ  به

اص ادن طرح كوردو ویز سر به فلك مى كشد و با تعدادى از اشخاشخاص بى طرف و با نفوذ جهت تحت الشعاع قرار د

 شناخته شده و سابقه دار در داخل و خارج از كشور آرزوى مذاكره و تفاهم را مى كنند. 

م جنگ و هـ  ش  در بیانیه هایش گفت كه حاضر است براى خت  1367داكتر نجیب هللا هم یكى دو بار در اوائل سال    

 ت توافق از قدرت كناره گیرى نماید. اما هیچ كس به شمول مرحوم داكتر محمد یوسف و داكترآشتى ملى در صور

 چه كه حتى به گفتگو هم حاضر نشدند. ، شخصیت هاى شناخته دیگر به همكارىعبدالصمد حامد و بسا از 

ان در داخل افغانستدر چنین روز و روزگارى كه نمایندگان عالیقدر ریاست جمهورى در خارج و جارچى هاى داخلى 

 از پیدا كردن صدراعظم درمانده و ناتوان شده بودند قرعه فال بنام من بیچاره زدند. 

د و مرا و هنوز ماهى از وظیفه ام به صدارت نگذشته بود كه كوردو ویز جهت پا به پا كردن پیشنهادش به كابل مى آی

 هم مالقات مى كند. 

است درت از حكومت كابل به اشخاص بیطرف به تنظیمى هاى مقیم پشاور و ریپیشنهادى را براى انتقال ق»او گفت:  

أى جمهورى ارائه كردم تا حكومت جدید با همكارى سازمان ملل جهت انتخاب حكومت مورد قبول مردم افغانستان، ر

 «گیرى عمومى را به راه اندازند. 

صلح و  ر نجیب هللا و حزب وى كمر بسته اند تا بهمتأسفانه تنظیمى هاى مقیم پشاور و ایران، در سقوط حكومت داكت

 ختم جنگ   و حكومت كابل سر تقسیم قدرت به آنان و آشتى ملى مى اندیشند تا ترك قدرت. 

ر ددوام جنگ و یا سقوط حكومت داكتر نجیب هللا و حزب وى راه حل قضیه نیست و اشتراك مجاهدین »به او گفتم  

 «خیالى بیش نیست. قدرت با رهبران ح د خ  خواب و 

وه بر اینكه او نام نویس سى نفر از اشخاص مورد نظرش را به من داد تا موافقه و یا عدم موافقه مرا درك نمایند.  عال

اشخاص مورد نظرشان تأئید گردید تعدادى از اشخاص معروف و نیكو نام كشور مانند داكتر محمد یوسف، داكتر 

دین مجروح و محمد عزیز نعیم، داكتر على احمد پوپل، داكتر محمد اكرم، سیّد شمس العبدالصمد حامد، عبدهللا ملك یار، 

 چند شخصیت دیگر هم به اوشان معرفى گردید. 

جود كوردو ویز گفت:  اشخاص گفته شده را تنظیمى هاى مقیم پشاور و ایران نمى پذیرند و خود آنان با زعامت مو

 افغانستان حاضر به همكارى نیستند. 

یكه با اینكه اشخاص مورد نظر شما داراى تحصیالت عالى و مردمان نیكوكارى هستند طور ،بناً خدمت شان گفته شد

 خود مشاهده نمودید، قبوالندن آنان باالى داوطلبان قدرت كار سهل و ساده نیست. 
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هاى وسیع از اشخاص دانشمند  اگر واقعاً سازمان ملل متحد خواهان ختم جنگ در افغانستان هست باید حكومتى را با پاى

و بیطرف تشكیل دهند تا همزمان با خروج عساكر شوروى تحت نظر نمایندگان سازمان ملل انتخابات سرتاسرى را در 

 افغانستان براى انتخاب حكومت مورد قبول مردم دائر نمایند. 

نتخابات، اد خ  اجازه داده شود تا در به شرطى كه نه به رهبران تنظیمى هاى مقیم پشاور و ایران، و نه به رهبرى ح 

 به شمول حكومت من اشتراك نمایند. 

 «نظریات شما خیلى شفاف و سازنده است و باید جداً روى آن كار شود. »كوردو ویز گفت:  

ى متأسفانه تعویض غیرمترقبه كوردو ویز با شخص ضعیف النفسى مانند بینان سیوان تالش هاى وى را به تعویق م

ضى از و فعالیت هاى ریاست جمهورى جهت اغواى مردم زیر نام حكومت ائتالفى یا تفاهم بین االفغانى با بعاندازد 

اما باز هم هیچ شخصى از اشخاص معروف كشور حاضر به    ،شخصیت ها در داخل و خارج از سر گرفته مى شود

جهت  ه مى شود، با وجود لنگش آشتى ملىهمكارى نمى شود و بدینسان طرح تفاهم بین االفغانى یا آشتى ملى یك لنگ

بلیغ و گمراهى مردم ریاست جمهورى پا در میانى اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان را میان مردم ت

 ترویج مى كند. 

 ءزیرا در آن سال ها فجایع عساكر شوروى، جهت تحمیل و تثبیت زعامت ح د خ  در افغانستان و وابسته گى و سو

اال برده بتفاده تنظیمى هاى مقیم پشاور و ایران، مقام معنوى و محبوبّیت شاه سابق را نزد مردم بیش از حد تصور اس

  .بود

دند و بناًء جهت بهره بردارى از محبوبیّت شاه از حضورشان تكرار در تكرار درخواست مى كردند تا به كابل بازگر

 آشتى دهند. اوالدهایش  رهبرى ح د خ  و مجاهدین  را بهم 

رئیس  با وجودى كه چنین آشتى و تفاهمى از تصور مردم افغانستان به استثناى چند مشاور و دو سه نفر از نزدیكان

ربارۀ دجمهور به دور بود، با آنهم اعلیحضرت ابالغ كردند  حاضرم به افغانستان باز گردم به شرطى كه لویه جرگه 

 آمدنم تصمیم بگیرند. 

ر حالیكه لویه جرگه از ترس اینكه مبادا شاه را به حیث رئیس دولت انتخاب كنند طفره مى روند.  دولى از دائر شدن 

بران مى شد تحت زعامت شاه سابق به حیث رئیس دولت با تشكیل حكومتى ائتالفى با پاى هاى وسیع  بدون اشتراك ره

م حد جهت انتخاب حكومت مورد قبول مردح د خ  و سران تنظیمى ها  انتخابات عمومى را زیر نظر ناظرین ملل مت

 افغانستان دائر نمود. 

وصاً واقعاً اگر صداقت و دلسوزى و ترحمى به حال مردم افغانستان موجود مى بود تطبیق پیشنهاد كوردو ویز و خص

رد پذیرش خواسته هاى شاه امكان آن را داشت تا در پیاده كردن طرح ملل متحد براى ختم جنگ و تشكیل حكومت مو

 قبول مردم قدمى مؤثر برداشته مى شد. 

شده بود و از آنهم به روزهائى كه اردوى افغانستان و قطعات مسلح وزارت داخله و امنیت دولتى تقریباً از هم پاشانده ن

 نظام دولتى روى هم رفته با كمى تعدیالت مى شد بخوبى استفاده كرد و در شهرهاى بزرگ آرامش و زندگى نسبى

 د و با حضور نیمى از قطعات شوروى خطرى ح د خ  را تهدید نمى كرد.   برقرار بو

ولى بدبختانه پافشارى باالى خیال پلوى اشتراك مجاهدین در قدرت با رهبران ح د خ  و تشكیل واهى حكومت با پایه 

مانع از آن گردید تا هاى وسیع همراه با رهبران ح د خ  و سران تنظیمى كه منافع و بقاى حكومت رفقا را در بر داشت 
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 نظریات معقول شاه سابق عملى گردد و یا پیشنهاد سازندۀ كوردو ویز در عمل پیاده شود. 

زمینۀ مساعد  ودوبارۀ مردم   شان بود از محبوبیت خداداد و اعتماد و عالقۀ متأسفانه حضور شاهانه هم بهر دلیلى كه نزد

 ان وطنش در آن روزها عمالً استفاده نمایند. شده به وى نتوانستند براى رفع بدبختى هاى مردم

لسۀ با وجود نارضایتى ریاست جمهورى از توافق با كوردو ویز باز هم زمانى كه به حیث رئیس هیئت افغانى، در ج

مان ملل دركنفرانس مطبوعاتى مقر ساز ،هـ  ش (  اسامبله عمومى ملل متحد در نیویارك اشتراك نمودم 1367ساالنۀ  )

نستان به مردم افغا :خبرنگاران بدون كم و كاست، آنچه به كوردو ویز در كابل گفته شده بود تكرار گردید كه به جواب

ختم جنگ  زعامت رهبران ح د خ  و سران تنظیمى هاى مقیم پشاور و ایران عالفه و اعتماد ندارند   بناً تأمین صلح و

 و ماینده گان سازمان ملل متحد با حذف رهبران ح د خ در افغانستان، ایجاب حكومت منتخب مردمى را تحت نظر ن

 سران تنظیمى هاى مقیم پشاور و ایران و حكومت انتقالى را مى كند. 

كتاب  ملل متحد درع فوق از مصاحبه در نشریات افغانستان حذف گردید اما كوردو ویز معاون سر منشى وبا اینكه موض

 مى نویسد:   380در صفحه  « واقعات پشت پردۀ افغانستان»خویش تحت عنوان 

« شرق»اطالعات پى در پى بدست بود كه عنقریب داكتر نجیب ّللّا عوض مى شود.  هنگامى كه نخست وزیر افغانستان 

یث حبشوروى در نظر دارد موصوف را  افواهات گسترده حاكى بود كه  ،در جلسۀ ساالنه اسامبله عمومى تعیین گردید

دموكراتیك  ولى گفتار پوست كندۀ  حسن شرق  كه مردم افغانستان نه به حزب سر اقتدار، میانجى تعیین و پشتیبانى كنند

 خلق و نه به رهبران مجاهدین قائل به كدام اعتماد هستند باعث شگفت عمیق همه گان گردید.   ختم. 

عات گستردۀ جهانى باعث ناآرامى ریاست جمهورى در كابل و سران تنظیمى ها در نشر و پخش مصاحبه در مطبو

 پشاور مى گردد بناًء یكى مرا شاخ مى زند و دیگرى لگدكوب مى كند. 

ى و لگدكوبى مصادف به روزهایى بود كه دشمنان مردم افغانستان جهت بهره بردارى از سران تنظیمى ها مقام معنو

ا جایى باال برده را در لفافه الفاظ، با تبلیغات پى گیر و ناگسسته در رسانه هاى جهانى بین مردم تروحانیّت دروغین آنان 

ناب شان بودند كه اگر خداى نخواسته كسى مى گفت كه ریش حضرت استاد به نافش نمى رسد و یا نعوذ و باهلل لنگوتۀ ج

یمى ها و چون در تیر رس تنظ سر به نیست مى كردنداز دستار فالن خلیفه اسالم یك انچ كوتاه ترست وى را تكفیر و 

ام بى خدا و آنان را تفسیرى از الهامات آسمانى مى پنداشتند مرا بن ۀنبودم توسط پیروان تخدیر كرده خویش، كه هر كلم

یدۀ رگزبر كنج و كنارى كه مى رسیدند داد مى زدند كه حسن شرق به بندگان ه هو ب نوكر روس سر زبان ها مى اندازند

ا مرحوم خدا و نماینده هاى خاص انبیاء اهانت كرده اند  و عكس العمل ریاست جمهورى را مفسرین افكار و كارنامه ه

ر خانه دداكتر نجیب هللا چنین نشر و پخش كرده اند كه گفته هاى صدراعظم در سازمان ملل باعث آن شد تا بر طرف و 

 اش تحت نظارت گرفته شود. 

 یوان نمانیده سرمنشى ملل متحدمالقات با بینان س

چه  وشفافیت و صراحت در گفتار كوردو ویز زمانى كه با وى مالقات داشتم مبین آن بود كه حكومت من چه ائتالفى 

خارج  انتقالى، حكومتى نیست كه كامالً از اشخاص بیطرف تشكیل شده باشد، حال آنكه وى خواهان تشكیل حكومتى بود

یاست رى هاى مقیم پشاور و ایران و در نهایت آنچه را كه مردم آرزو دارد نه به انتصاب از سران ح د خ  و تنظیم

 جمهورى و نه به میل تنظیمى ها.   

بعضى ها به این باور بودند كه تعویض غیرمنتظره كوردو ویز با بینان سیوان ثمره اى فشار شوروى ها باالى سر منشى 

یوان از پیشنهاد كوردو ویز حین گفتگو با من همان خواسته اى بود كه ریاست ملل متحد بوده چنانچه تعبیرات بینان س
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جمهورى در نظر داشت، یعنى حكومت از سى نفرى تشكیل گردد كه هر دو جناح درگیر در جنگ به آن صحه گذاشته 

 باشند. 

است ن تنظیمى ها درخوبناً وى با زیر پا كردن طرح كوردو ویز هم از طرفداران ریاست جمهورى و هم از جانبدارا

خواهى از نموده بود تا سى نفر از اشخاص قابل اعتماد را براى تشكیل حكومت برگزینند   او در نظر داشت بعد از نظر

 هر دو طرف سى نفرى را برگزینند كه بیشترین اشخاص آنان را معرفى كرده باشند. 

 پرسیدم؛ آیا جوانب درگیر دربارۀ پیشنهاد شما چه نظر دارند؟

او خواهش  ریاست جمهورى افغانستان موافقت كامل دارند اما مجاهدین اشتراك در قدرت را با ح د خ  نمى پذیرند. :گفت

ه وى بهم سى نفر را به وى معرفى كنم، براى اینكه دست خالى از اطاقم خارج نشده باشد، سى نفرى را  نمود تا من

 قصند. معرفى كردم كه مانند رقاصه ها به ُدهل سیوان بر

شخاصى زمانى كه نام نویس اشخاص متذكره را به خواهش عبدالغفار فراهى به وى ارائه كردم با تعجب پرسید: عجیب ا

 و عجیب تر اینكه سه نفر از یك خانواده، دو برادر و یك برادر زاده و یكى از دیگرى رسواتر! 

زیرا  ان مصالحه و تشدید جنگ قدرت بود بگذارم،قصداً نخواستم وى را به جریان صحبت آقاى سیوان كه به نظرم پای

ن و وى وزارت عودت كنندگان را به امیّدى پذیرفته بود كه در پایان جنگ و بازگشت هموطنانش خصوصاً از پاكستا

دهد، چند  بینان سیوان بدون اینكه مجاهدین به خواهش وى ترتیب اثر؛ اما ایران به آنان همدردى و خدمتى كرده باشد.

دن و پافشارى باالى بیچاره باال و پائین دوید تا اینكه او از تحریف طرح كوردو ویز  و داكتر نجیب هللا  از بیانیه دا سالى

 تقسیم قدرت با مجاهدین و دعوت از كلبى و مقصود در بازگشت به وطن خسته و بیچاره شدند. 

 و با استفاده از شعر حافظ: 

 بیا حافظ كه ما خود را به شهر دیگر اندازیم سخندانى و خوش خوانى نمى ورزند در شیراز  

ه مردمان بهر دوى آنان به اتفاق همدیگر احتماالً به امید پیاده كردن پیشنهادهاى شان براى صلح به سرزمین دیگر و 

 دیگر، شبانه عزم سفر مى كنند. 

ز سفرشان ، تنى چند از فرزندان ناخلف وطن و دشمنان صلح و آشتى ملى مانع اولى از كم طالعى آنان و بدبختى مصالحه

ه این گفته بمى گردند و جناب شان كه از دیدار رفقاى چند پهلو و صد چهره و از بیانیه هاى بى شنونده دلگیر شده بود 

 رو پس نكرد هر كه ازین خاكدان گذشت. كه 

 بجاى ریاست جمهورى در دفتر ملل متحد پناه مى برند و پناهنده مى شوند. 

اى  بعضى ها جلوگیرى از سفر اوشان را كودتاى ضد مصالحه ملى و تقسیم قدرت با مجاهدین و تخریب طرح پنج فقره

 بینان سیوان نماینده سرمنشى ملل متحد تعبیر و تفسیر هم مى كنند.  

 وّللّا اعلم باالصواب
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