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سوم بخش  

 
هایم را این بار  ها و تقاضای تعداد انبوهی از شما عزیزان، قسمت سوم یاداشت دوستان گرامي با در نظرداشت پرسش

خواهم.چونكه تجربه  از شما عذر میشود،  ی نگارشم نارسایِی دیده می سازم. اگر در شیوه طوالني تر با شما شریک می
شان مبنی  فرستند و با تأکیدهای كتاب نویسي را ندارم احتماالً نوشته هایم به ترتیب نباشد و تعدادی از دوستان پیام می

سازند که نوشتِن خاطراتم را با جدیت  تر می هایم هستند، مرا مصمم های بعدِی یادداشت که مشتاقانه منتظِر بخش براین
ها را رها نخواهم کرد، حتا اگر به قیمت جانم تمام بشود.  ی این یادداشت دهم که دنباله تان اطمینان می ال کنم. برایدنب

های ارتباط  هایم بیشتر به مسایل خارجی و شیوه واز دشنام هاي سازمان یافته هم هراسي ندارم و این بخِش یادداشت
 .ه استجوار تخصیص داده شد جنبش ملی با کشورهای هم

ی عالي  تر از گذشته و با روحیه باوجود مشكالت ما در خط قندوز، بغالن، فاریاب و بادغیس، نیروهاي شمال مصمم
هاي ملي  ی رهبران تنظیمي و شخصیت هاي دفاعي بودند و از طرفي، تماس و روابط با همه مشغول عملیات در خط

های  اسالمي و جنبش ملي به میان آمده بود. تعدادي از پیلوتی همكاري بین نیروهاي دولت  ادامه داشت و زمینه
هاي اكماالتي حكومت استاد رباني كه  های جنبش به میدان هوایي مزارشریف آمدند و راه هوایِی بگرام، به كمك پیلوت

 قبالً مسدود و در محاصره بود، باز شد و از لحاظ ضروریات لوژستیكي و حربي، اكمال شدند و درعین زمان
خان همدرد والي اسبق جوزجان و همایون  مسئولین حزب اسالمي به رهبري حكمتیار صاحب ، آقایان هریك جمعه

ی قندوز  جریر )داماد حکمتیار صاحب ( و مرحوم قاضي امیرجان در رفت آمد به بغالن نزد بشیرخان و در چهاردره
لبان را نخورند و حتي تیلفون ستالیت من را با خود هاي آن منطقه را قناعت بدهد كه فریب تبلیغات طا بود تا پشتون

بردند تا تعدادي از فرماندهان حزب اسالمي را با حكمتیار صاحب هم صحبت بكنند و با گذشت چندروزي هیأت 
اعزامی برگشت و بمن ابالغ كردند كه نیروهاي حزب اسالمي در قندوز و بغالن بنابر دالیلي كه نزد خودشان بود به 

  بان پیوستند.گروه طال
ی جنبش با اشتراك هیأت رهبري جنبش متنفذین شمال در تاالر پوهنتون بلخ  در همین مقطع كوتاه زمان، كنگره

دایرگردید و بعد از بررسي حوادث و وضیعت در كشور، هیأت رهبري جنبش، متحدانه و با اكثریت آرا مرا بحیث 
غرض تبریكي و بحث روي وضعیت شمال كه من در همان لحظه  رهبر جنبش انتخاب كردند و بعداً آقاي استاد محقق

در قرارگاه برادرم رسول پهلوان بودم تشریف آورند و صحبت همه جانبه صورت گرفت و راجع به كمبود سالح و 
امكانات نظامي بحث كرده از من خواهش كرد تا یك مقدار سالح در اختیار پرسونل ایشان قرار بدهم. بنده بخاطر 

ی خاص آقاي محقق تسلیم داده شد.  النوع روسي به آقاي رحیمي، نماینده ی متحد سه صد میل سالح مختلف جبههتقویت 
چند روزي طبق عنعنات مردم شمال مراسم تبریكي و تهنیت ادامه داشت و مشكل بود به كارهاي اصلي رسیدگي شود. 

هاي بیجا و پرهزینه را كه  تي پرداخته تعدادی تشكیلباوجود مشكالت، در اولین اقدام تشكیالتي به اصالح ادارات دول
جو، درچوكات امنیت ملي و شوراي نظامي شمال و ادارات ملكي شمال،  های استفاده ی یكتعداد جنرال بخاطر استفاده

 ها، لواها و غیره ایجاد شده بود و فقط ابزاری برای درآمدشان بود و حتي پرسونلي نداشت و مثل اردو و بنام فرقه
شان حواله بود. كوشش کردم این تشکیالت را در چوكات  پولیس امروزی به اصطالح خیالی بود؛ اما معاش و اعاشه
شان قطع شد. این كار من باعث ناخوشنودي تعدادي از  دولت اسالمي وقت، تنظیم کنم و طبیعی است که امتیازات
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و امكانات مالي شده بودند، در این مبحث نام  هاي جنبش كه با یك دستكول از كابل آمده و صاحب قصرها جنرال
 گیرم و انشاهللا در كتاب هفت سال از یاد رفته، مفصالً خواهم نوشت. نمي

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر 3 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

 

ی متحد نجات افغانستان شروع شد. در  ها برای ایجاد جبهه ی اقوام ساكن در كشور و تالش با رهبران همه  مذاكرات
الم موجودیت كرد. در این هیاهوي جنگ و ترتیب و تنظیم امورات حزبي ی متحد اع هاي ابتدایي، جبهه ی مشوره نتیجه

و دولتی، بنده مشغول مذاکره با اقایان هریك داکتر مهدی ومحمد یونس قانونی جنرال ظاهر اغبر و هیت كه از طرف 
احب مسعود دولت اسالمی افغانستان برای دیدار با من آمده بود و پیشنهاد داشت تا در یک جای مناسب با آمر ص

ها بخاطر خودخواهي رهبران شان  مالقات کنم. من هم، بخاطر آشتيِ بزرگ دو قوم، یعني تاجیك و اوزبک، كه سال
جنگیدند و خون هزاران اوزبك و تاجیك و هزاره و پشتون و غیره اقوام در كابل قندوز، سالنگ، فاریاب،  باهم مي

زاران نفر و ویراني كابل گردید. از این پیشنهاد هیأت دولت مزار و بادغیس هرات ریخته شد و باعث آوارگيِ ه
 ی سفر شدم. اسالمي افغانستان استقبال كردم و بامشوره با بزرگان شمال، آماده

قانوني صاحب به من اطالع داد كه مالقات شما با آمر صاحب در تاجیكستان تنظیم شده و در جاي دیگر احتمال 
نظامي نشسته بطرف دوشنبه پرواز كردیم و با گذشت ساعتي به  ٣۲-به طیاره ان بمبارد هوایي وجود داشت. بعداً 

المللي تاجیكستان در دوشنبه فرود آمدیم و از من در میدان هوایي سیدامیر ظهوراوف، وزیر امنیت  میدان هوایي بین
ی خاص رییس  ه مهمانخانهی آن كشور استقبال کرده ب ی وزارت خارجه تاجیكستان، با تعدادي از مأمورین بلند پایه

 جمهور تاجیكستان منتقل شدیم.
یك ساعت بعدتر از من، آمر صاحب مسعود نیز در آن مهمانخانه آمد و باهم احوال پرسي كردیم و روي مسایل نظامي 

ها آقاي مسعود بخاطر آزاد سازي دو  ی متحد و تشكیل حكومت جدید صحبت كردیم و در آخر صحبت و سیاسي جبهه
پروان و كاپیسا از چنگ طالبان، طلب كمك نظامي كرد و برایم گفت مردم شمالي در اسارت طالبان روزگاِر والیت 

مان باشد براي نجات مردم شمالي  سختي را سپري میكنند. من به جوابش اطمینان دادم که هرآنچه در اختیار وتوانمندي
 ن من خاطرش جمع شد.)پروان كاپیسا( دریغ نخواهم كرد و متوجه شدم كه از اطیمنا

ای باهم داشتیم و برایم گفت  ساعت بعد وزیر امنیت تاجیكستان نزد من آمد. مرد بسیار باتجربه بود. صحبت صمیمانه
اوف رییس جمهور تاجیكستان هستید.  كه فردا به چاي صبح شما و آمر صاحب هردو مهمان آقاي امام علي رحمان

اوف از هردو مهمان خود بسیار به گرمي  جا رفتیم و آقاي رحمن یك فرداي آنروز هردو به دعوت رییس جمهور
 ی تاجیكي برایم گفت: پذیرایي كرد و دست مرا در دست داشت و به لهجه

اوف رییس جمهور اوزبكستان برایم زنگ زده از شما تصویر نادرستي را وزارت  ی گینرال ملك، اسالم كریم اكه -
 در ادامه گفت: كنم نگراني او درست باشد. ان بود و فكر نميامنیت او داده است و خیلي هم نگر

كبر بود  آدم خوش صحبت خوش برخورد بي دانم وحدت اقوام را در افغانستان راه موفقیت در مبارزه باتروریزم مي -
ي ها( صحبت بكنیم و آقا وحتي با شوخي به وزیر امنیت خود گفت كه بگذارید ما دوستان بین خود )بدون شیطانك

ی ظریف مجلس را ترك كرد. ما سه نفر تنها به صحبت خود ادامه دادیم كه جزئیات این صحبت ها  اوف باخنده ظهور
ام خواهید خواند. بعد از ختم مجلس، من دوباره بطرف مزارشریف و آمرصاحب مسعود بطرف  را تفصیالً در كتاب

 تخار نزد استاد رباني و استاد سیاف پرواز كرد.
ام، جنرال علي یرش مسئول سالح و تخنیك و مسئولین  ف برگشتیم و بعد از رسیدن به دفتر كاريبه مزارشری

خان به  العاده دعوت کردم و در این مجلس آقایان قانوني، جنرال ظاهر اغبر و حشم ی فوق لوژستیكي را به خاطر جلسه
ر وظیفه دادم تا مطابق ضرورت و جدولی نمایندگي از دولت اسالمي و آقاي مسعود حضور داشتند و به مسئولین امو

  گذارد، براي آزاديِ مردم شمالي اكماالت نمایید. كه قانوني صاحب در اختیار شما مي
كنم در كدام كشور  خان كه فعالً فكر مي بارگیري شد و به حشم ۱٦۲۰سالح و مهمات فراوان به وسایط هاي بزرگ 

تسلیم و انتقال داده شد. تانكرهاي مواد سوخت، حتي از تاجران كند،  حیث دیپلومات وظیفه اجرا مي خارجي به
خصوصي را از حیرتان بارگیري و به طرف پنجشیر حركت دادند. وبه تأسف پول مواد سوختي تاجران خصوصي را 

  تا امروز نه دولت استاد رباني و نه هم دولت حامد كرزي پرداخت نكرد.
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ی متقابل، دو والیت  پنجشیر و شمالي، فرماندهان مقاومت با یك حملهبارسیدن تجهیزات نظامي به دست نیروهاي 
سازي نمودند و طالبان تلفات سنگین را متحمل شده عقب نشیني كردند و مردم  پروان و كاپیسا را از وجود طالبان پاك

ر شد و بحث شمالي هم از اسارت آزاد شده و راه عمومي پنجشیر با شمال وصل شد. فضاي اعتماد و همكاري بیشت
ی جوانب ذیدخل در  تشریف آوري شهید استاد رباني رییس دولت اسالمي وقت و تشكیل حكومت وحدت ملي با همه

ی متحد  ی شهریان و اعضاي جبهه قضیه ادامه داشت و استاد رباني در مزارشریف تشریف آورد و مورد استقبال همه
هید رسول پهلوان كه به دوستم صاحب تحفه داده بود، انتخاب ی اسبق برادرم ش قرار گرفت و جاي ایشان را در خانه

ی احزاب سیاسي  جا اقامت گزیدند و گفتگوها با همه کردیم. ایشان مزارشریف را پایتخت موقت اعالن کرده در آن
روز، آقاي حدادي سفیر جمهوري اسالمي ایران با  بخاطر تشكیل حكومت فراگیر وحدت ملي ادامه داشت و فرداي آن

وند به دفتر كارم به مالقات آمده از من دعوت کردند تا سفری به ایران  جنرال قونسل مزارشریف آقاي ابوالفضل زهره
ی متحد نجات افغانستان، این دعوت را پذیرفتم و بعد از چند روزي با  ی اعضاي جبهه داشته باشم. من هم با مشوره

طرف تهران  جا به طرف مشهد و از آن جا به افغانستان یك ی دولت اسالمي آقاي عبدالرحیم غفورزي وزیر خارجه
ی جمهوري اسالمي ایران از ما پذیرایي  پرواز كردیم و در فرودگاه مهرآباد تهران، آقاي دوكتور والیتي، وزیر خارجه

كتور هاي خبري مصاحبه كردم و بعداً با آقاي دو کرد و در یك كنفرانس مطبوعاتي، راجع به وضعیت شمال با شبكه
حركت کردیم و در قصر نیاوران جابجا شدیم. شب را در   جا به موتر نشسته بطرف مهمانخانه اكبر والیتي یك علي

تخنیك نیز  هللا عامد، رییس قبلی دانشگاه پولي جا سپري کردیم و با من تعدادي از همكارانم بشمول داكتر عزت آن
را غرض مالقات با آقاي رفسنجاني به قصر ریاست  حضور داشت. فردا مسئولین جمهوري اسالمي ایران ما

جمهوري همراهي كردند و با ایشان مالقات و صحبت طوالني صورت گرفت. من قبالً هم با آقاي رفسنجاني در 
ناشدني  هاي جالب و فراموش جا مالقات نموده بودم وتوصیه آباد در جشن استقالل تركمنستان با جنرال دوستم یك عشق

 تم داشت كه این بخش را نیز با تفصیالت در كتاب هفت سال از یاد رفته خواهم نوشت.به آقاي دوس
  آقایان رفسنجاني، دوكتور والیتي وزیرخارجه، عالءالدین بروجردي معیین وزارت خارجه، حدادي سفیر ایران در

و آقاي رفسنجاني به آرامي  وند جنرال قونسل ایران در مزارشریف با تعداد دیگران حضور داشتند افغانستان و زهره 
هایم از تشكیل حكومت موقت و صدراعظمي آقاي غفورزي  هایم گوش كرد و در اخیر صحبت ی حرف و تبسم به همه

المللي خواستار گردیدم و متوجه شدم كه از تشكیل  ی بین صحبت كرده حمایت جمهوري اسالمي ایران را در جامعه
رزي آنقدر خوشش نیامد و ظریفانه ازین بحث گذشت وجزئیات این حكومت جدید تحت ریاست عبدالرحیم غفو

  .وشنود را نیز در كتاب آن هفت سال ازیادرفته خواهید خواند گفت
شان رفته روي مسایل كشور صحبت كردم  ی مالقات با حكمتیار صاحب مساعد شد و در اقامتگاه روز، زمینه فرداي آن

ها را با  د بزرگ در تهران رفته، با مهاجرین دیدار داشتم و مشکالت آنو بعداً در یك تجمع مهاجرین در یك مسج
ها را نمودم و پس از سه روز اقامت در تهران،  مسئولین جمهوری اسالمی ایران شریک ساخته و تقاضای کمک به آن

به طرف  شد، ی پیلوت هدایت می روسی، که توسط خواجه32-ی نظامی ان  جا با طیاره دوباره به مشهد و از آن
 مزارشریف پرواز کردیم.

دو روز بعد از سفر تهران، شهید عبدالرحیم غفورزي وزیر خارجه دولت اسالمي افغانستان به منزلم آمد. انسان بسیار 
را نیز توسط شما امكان  خواهم با شما یك راز را شریك کنم و حل آن بانزاكت و تعلیم یافته بود. او برایم گفت كه مي

  .دانم پذیر مي
ها بین استادرباني و آمرصاحب مسعود وجود داشت  غفورزي با ظرافت كالم شروع كرد و از یك شكررنجي كه سال

  تواند. برایم قصه کرد و در آخر اضافه کرد که غیر از شما این مشکل را کسی دیگر حل نمی
هاست به پنجشیر نرفته  سالشب را در فكر و جستجوي راه حل سپري كردم و معلومات گرفتم كه رییس جمهور  آن

 است.
تصمیم گرفتم تا فردا با محترم محمد یونس قانوني و غفورزي صاحب یكجا نزد استاد شهید رفته خواهش كنم كه 

ی نخبگان شمال یكجا به پنجشیر سفر كنیم. قرار شد که استدالل کنم که این  غرض تشكیل حكومت باید هر دو با همه
زمان، از شکررنجِی هر دو شهید  مردم شمالي و پنجشیر بسیار مفید خواهد بود. تا آن ی کارمان برای تقویت روحیه

ی سفر به پنجشیر  دانستم و خواهش من را استاد شهید با تبسم ارام پذیرفت و در مدت دو سه روز آماده چیزي نمي
شمال به استقامت پنجشیر  هاي احزاب سیاسي و نخبگان ی شخصیت شدیم. بعداً با یك كاروان بزرگ به اشتراك همه

خان آزادي، انجنیر داوود، غفار پهلوان،  حركت کردیم. در این سفر، آقایان عطا محمد نور، سید منصور نادري، علم
زاده، مولوي سیدسراج فاریابي و تعداد كثیري از بزرگان حزب حركت  علم راسخ، عبدالكریم زارع، مولوي سالك قاري

لي و نخبگان و متنفذین مزار شریف، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغالن و فاریاب كه اسالمی، حزب وحدت آقاي خلی
سال قبل ثبت شده و  ۲۱ی این نوشته، فیلم مستند كوتاه، كه تقریباً  ضمیمه گنجد جا نمي ی بزرگان در این هاي همه نام

 آنقدر از كیفیت خوب هم برخوردار نیست، این جریان را به نمایش گذاشته است.
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ی سالنگ عبور كرد و در مناطق  هاي هندوكش، از داخل تونل تخریب شده هاي كوه وان بزرگ صلح و آشتي از قلهكار
ی سالنگ، مردم شمالي و پنجشیر با آمر صاحب مسعود، یكجا به پذیرایيِ ما صف بسته بودند. ما مهمانان شمال از  دره

ی بزرگان و فرماندهان شمالي  ر صاحب عبدهللا و همهموترها پیاده شدیم و با شهید مسعود، مارشال فهیم، داكت
ی كوتاه روي اوضاع  جا، در یك تجمع مردم سخنراني مختصر صورت گرفت و جلسه پرسي نموده و همه یك احوال

ی سالنگ برگزار شد. درین مجلس آقاي حدادي سفیر ایران  ی یكي از فرماندهان دره سیاسي و نظامي كشور در خانه
ی پنجشیر شدیم. من اولین  السراج داشتیم و باالخره وارد دره ت. بعداً یك توقف كوتاهی در ارگ جبلنیز حضور داش

و شهرت جهاني   وپیچ آن آوازه هاي پر خم دیدم كه زمرد و تلخانش با دره های مشهور كشورم را مي بار یکی از گوشه
ي ابتدایي براي تشكیل حكومت موقت با شهید ها هاي درختانش نشستیم و بحث داشت. در كناِر آب خروشان و سایه

 استاد رباني و شهید مسعود و سایر بزرگان شمالي و پنجشیر ادامه پیدا کرد.
ی مهمانان در مسجد جامع  آمدگویی به همه مردم پنجشیر از مهمانان خود به گرمی استقبال كردند و برای خوش

رود و ترانه از ما پذیرایی کردند. فیلم کوتاه این مراسم را بزرگ، محفل سخنراني برگزار شد و شاگردان مكتب با س
ی اركان دولت اسالمي و مهمانان شمال، در قصر مرحوم  بعد از ختم سخنرانيِ همه توانید مشاهده کنید. ام می در صفحه

اد رباني ی متواتر، حكومت موقت براي نه ماه تشكیل شد و شهید است خان آمده بعد از سه روز جلسه مارشال فهیم
ریاست جلسه را به عهده گرفته مرحوم عبدالرحیم غفور زي وزیر خارجه دولت ا سالمي را از قوم پشتون به صفت 
صدراعظم، من جنرال عبدالملك را از قوم اوزبک به عوض عبدالرحیم غفورزي به صفت وزیر خارجه، احمدشاه 

وم هزاره وزیر امور داخله با چهار معاون ریس مسعود از قوم تاجیك وزیر دفاع، استاد حاجي محمدمحقق از ق
هللا پرواني از قوم هزاره معاونین رییس جمهور و سیدمنصور  جمهور، هریک شهید غفار پهلوان از قوم اوزبک، ایت

ی كابینه در  ی اسماعلیه به صفت معاون صدراعظم معرفي گردید. قرار بر این شد تا بقیه نادري رهبر فرقه
 و معرفي شود.مزارشریف تكمیل 

زمرد اعالی پنجشیر را به هریك از   در پایان، مجلس با دعاي خیر خاتمه یافت و آمر صاحب مسعود یك یك پارچه
که  داشتم تا این ی گرانبها نگه می ی شهید مسعود را به عنوان یك خاطره مهمانان عالي رتبه تحفه داد و من این هدیه
جواب  ست، غرض بازدید ازمن گرفته برد و دوباره برایم برنگشتاند و بهروزي یكی دوستانم كه قاضيِ در دولت ا

  سواالِت مکررم گفت كه از نزدم مفقود شده و من هم خاموشانه پذیرفتم.
ی بزرگ پنجشیر، داكتر صاحب عبدهللا كه در آن زمان سخنگوي دولت اسالمي افغانستان بود، با یك  بعد از ختم جلسه

تشكیل حكومت را بیان کرد و من و استاد شهید و آمر مسعود به شمالی آمدیم و بعد از اداي  ی كوتاه چگونگي مصاحبه
ی كیان سفر  نماز ظهر، به امامت رییس جمهور، بنا بر دعوت آقاي سیدمنصور نادري، من و جناب استاد به دره

ی عقاب در بلندي كوه سر  ا به آشیانهی اسماعلیه از مهمانان خود به گرمی استقبال کردند و ت پیروان رهبر فرقه کردیم
به فلك كشیده، مارا بدرقه كردند. نوازندگان و خوانندگان با سرودن شعرهاي رهبر خود، مجلس بسیار شیرین و نغزی 
را برپا كردند. من نگران بودم که ممکن است استاد رباني شهید، مثل بعضي رهبران جهادي، با موسیقي مخالفت 

ی اسماعیله شود ولی خوشبختانه كه استاد رباني با تبسم از بزم  سیدمنصور نادري رهبر فرقه نموده باعث رنجیدگي
    موسیقی استقبال کرد. شب را در آنجا بودیم و فردا بعد از نماز صبح با هلیكوپتر بطرف مزارشریف آمدم.
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لدین مهدي، محمدیونس ا در مزارشریف بحث تكمیل تشكیالت حكومت با هیأت دولت آقایان غفورزي، داكتر محیي
قانوني، جنرال ظاهر اغبر و تعدادي از دوستان جمعیتي و شوراي نظاري و از جانب جنبش ملي آقاي عبدالكریم 

شان و از جانب حركت  شان و از جانب حزب وحدت آقاي سجادي باتیم كاري زارع، والي اسبق جوزجان با تیم كاري
گنجد، ادامه داشت. من بیشتر مصروف امورات  جا نمي شان در این هاي اسمكه  اسالمي هم آقاي مبارز و غیره دوستاني

هاي جدید را در چوكات دولت اسالمي به رییس جمهور پیشنهاد  كاري و اصالحات اداري بودم و یك سلسله مقرري
هللا  ل رحمتی امروزي را به صفت معیین سیاسي وزارت امور خارجه، جنرا كردم و آقاي داكتر عبدهللا رییس اجراییه

رووفي از قوم پشتون، قوماندان اسبق قواي سرحدي را به صفت لوي درستیز و محمد یونس مقیم، شهردار اسبق 
مزارشریف از قوم عرب به صفت وزیر هوانوردي، منظوري گرفتم. در قبال جنرال رووفي كه شخص با تقوا و 

راحت بودند. كادرهاي جدید را در چوكات وزارت خارجه طلب نا کار و امتیاز دانشمند بود، تعدادي از جنراالن كهنه
حیث سفیر افغانستان در  خان از قوم تركمن به قل مردان پیشنهاد نموده از رییس جمهور منظوري گرفتم. آقایان شاه

فیر تركمنستان، دوكتور عبدالسالم اثم از قوم اوزبیك، سفیر افغانستان در تركیه، عبدالقیوم ملكزاد از قوم اوزبك س
ی پیلوت از قوم هزاره، در سفارت واشنگتن، میر سیدنبي از قوم سادات در  افغانستان در اوزبكستان، جنرال پاینده

سفارت واشنگتن، عبدالرحیم اوراض از قوم تركمن، حسن امان برادر قانوني صاحب در اوكراین، جنرال محمدنسیم 
امروزي درسفارت مسكو، انور عزیزي از قوم اوزبك در زاده تاجر  مشیر از قوم تاجیك در اوكراین، كمال نبي

ها كدر  تركمنستان، همایون خیري از قوم اوزبك در قزاقستان، رستاقي تخاري از قوم اوزبك در هندوستان و ده
وجود آوردم؛ والي والیت فاریاب  گنجد. و تغییراتي هم در چوكات جنبش به جا نمي شان در این هاي  كرده كه نام تحصیل

محمد علم راسخ، والي جوزجان مولوي مرادي، والي سمنگان سید اقبال منیب و جنرال همایون فوزي والي اسبق  اريق
 تر از همه، چاپ پول جعلي را منع قرار دادم. فاریاب را سخنگوي خود تعیین كردم. مهم

 
غرض دیدار با آقاي خلیلي با ی وزراي كابینه، در حضور رییس جمهور فیصله بر این شد تا آقاي غفورزي،  در جلسه

ی تشكیل حكومت را با ایشان شریك بسازد و من هم تصمیم داشتم  یك هیأت كاري به بامیان سفر كند تا بحث باقیمانده
بنا بر دعوت آقاي خلیلي كه در پنجشیر توسط اقاي سجادي برایم ابالغ شد، با صدراعظم یكجا به بامیان بروم ولی در 

صد قرارگرفتم و خوشبختانه از این سوءقصد جان بسالمت بردم. بین نیروهاي امنیتي من و همان روز مورد سوءق
یكي از فرماندهان بنام حیدر جوزجاني جنگ و درگیری رخ داد که باعث زخمی شدن دونفر از محافظین من شد. 

ی كودتا بر  درگذشت و توطئهی فاریاب  حیدر جوزجاني هم که شدیداً زخمي شده بود، دستیگر شد. او بعداً در شفاخانه
ی حامل صدراعظم در حال  علیه من خنثي شد. من بنابر دالیل ذكر شده، ازین سفر نیز جان بسالمت بردم و طیاره

ی سرنشینان آن، بجز یك نفر، به شمول حاجي عبدالقهار عابد،  نشست به میدان هوایي بامیان دچار سانحه شد و همه
ها را به مزارشریف انتقال دادیم و با  ی آن فغانستان، همگی به شهادت رسیدند. جنازهی ا رییس دفتر ریاست اجراییه

ی رهبري دولت و احزاب سیاسي در مزارشریف به خاك  برگزاری مراسم خاص، بعد از تشییع جنازه، با اشتراك همه
اسم فاتحه و دعا برپا شد و هاي تحت كنترول دولت اسالمي، مر سپردیم. سه روز ماتم ملي اعالن شد و درتمام والیت

خود گرفت. امورات كاري صدراعظم را نیز شخص رییس جمهور اداره  كارهاي حكومتي دوباره حالت عادي را به
ی خاص  كرد. با گذشت یك ماه، یك هیأت كمپني بزرگ یونیكال از امریكا آمد و آقاي چارلز سنتوز معاون نماینده مي

روز قبل از این هیأت امریكایي به مزارشریف آمده و مسایلی را راجع به ملل متحد در امور افغانستان، دو 
كاركردهاي كمپني یونیكال با ما در میان گذاشته بود. بعداً هیأت كمپني یونیكال در مقر وزارت خارجه، با هیأت شمال 

ند و در میاِن هیأت كه از طرف، من جنرال مجید روزي معرفي شده بود، روي مسایل امنیتي و كاري تبادل نظر كرد
ی افغانستان نیز حضور داشت. من از ایشان  امریكایي، آقاي پوهاند عبدالسالم عظیمي، رییس اسبق ستره محكمه

ی صدراعظمي را قبول نمایند  دعوت كردم تا در افغانستان بمانند و به عوض شهید غفورزي، در صورت امكان وظیفه
که وعده کرد  ایشان داشت، این موضوع را قبول كرد ولی آقاي عظیمي، با آن و شهید استاد رباني هم با شناختی که از

  گردد، برنگشت. تا ان روزي كه خود امریكا با عسكرش حضور یافت ! بر می
هم از كمپني نفتي یونیكال، توجه بیشتر كشورهاي همسایه به ما جلب شد.  با آمدن هیأت امریكایي به شمال كشور، آن

های نزدیك ما كشور  رسیدند. یكي از همسایه ها چندان راضي بنظر نمي وآمِد امریكایي ا، از رفتتعدادي از كشوره
اش را درمزارشریف بست و ملت افغانستان و  اهمیت، سرحد و قونسلگري کم  اوزبكستان، با بهانه قرار دادِن چند مسأله

شدند،  ِث نارضایتِی کشور اوزبکستان میمردم شمال را تحریم اقتصادي و سیاسي کرد. بخشی از عواملی که باع
  هایند: این
ی اصليِ خود را از دست داده  . وزارت امنیت اوزبكستان از عدم حضور جنرال دوستم در شمال ناراض بود و مهره۱

 دید؛ می
اوف و مختار نیازاوف مسئول دیسك افغانستان در  . وزارت امنیت اوزبكستان، بخصوص وزیر امنیت رستم عنایت۲

باي اكه كارمندان وزارت، كه مبلغ هنگفتي را از چاپ پول جعلي و مسایل قاچاق از  وزارت امنیت اوزبیكستان، مردي
  شمال بدست مي آوردند؛ ودیگر ان عایدات وجود نداشت!
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 دانستم كه ی مسدودیت مرز حیرتان با اوزبكستان، قونسلگري خود را بسته کرد و خوب مي كشور تركیه نیز به بهانه
لي، كامل  كوزون اوغلو، احمد اویتون، اكمن گوكچه، انور التاي یك گروپ كارمندان استخبارات تركیه بنام كاشف

ی مافیایي را در داخل وزارت امنیت تركیه كه داخل افغانستان فعالیت داشتند و با  یونیجه و چند تِن دیگر، یك حلقه
یگر امکاِن همکاری با من برایشان متصور نبود. جنرال صاحب دوستم ارتباطاِت مشکوک مالی داشتند، د

گل از كابل  ی این تیم، در اواخر حكومت كرزي و در زمان ریاست جمهوري عبدهللا كوزون اوغلو سردسته كاشف
 ی نظامي به تركیه خواسته شد و در زندان تركیه فوت كرد. الحفظ به یك طیاره تحت

ان مرز طوالني دارد، تمام مرزهاي قانوني و تجارتي را به روي ملت ی ما تركمنستان كه با افغانست كشور همسایه
ی صلح و آشتي حمایت  طرفي کرد و از پروسه افغانستان باز نگهداشته با حفظ روابط دوستي و دیپلوماتیك، اعالن بي

درشهر  ی دو كشور همسایه، نمود. این کشور از من دعوت کرد تا براي تأمین امنیت سرحدات و روابط دوستانه
ی متحد نجات افغانستان، با هلیکوپتر به دیدار هیأت  سرحدي كركي گفتگو کنیم. پس از مشوره رییس جمهور و جبهه

مراداوف وزیر  ی تشریفات سرحدي و آقایان بوریس شیخ تركمنستان به شهر كركي رفتم و در میدان هوایي با قطعه
ا استقبال كردند. در جریان مالقات و گفتگو رییس جمهور اوف وزیر امنیت تركمنستان از م خارجه، محمد بیردي

باشي كه با من از قبل شناخت و روابط دوستانه داشت، از طریق تیلفون  تركمنستان مرحوم صفرمراد تركمن
مخصوص سرحدي صحبت مفصل كرد و اطمینان داد که تركمنستان در هر شرایط دشوار از ملت افغانستان 

کرد. او به وزیر خارجه و امنیت خود هدایت داد تا بندر آقینه و بندر تورغوندي را به روي طرفانه حمایت خواهد  بي
بیشتر از  -تاپيِ امروزي -ی یونیكال افغانستان باز نگهدارند. احساس كردم كه عالقمنديِ هیأت تركمنستان به پروژه

به دیدار مردم فاریاب رفتم . جنگ در  جا مستقیماً  تصور من است. این مالقات حدود چهار ساعت طول كشید و از آن
خط دفاعي فاریاب یعني دو ابي وغورماچ كم كم ادامه داشت طالبان تازه نفس از مدرسه هاي دیني كشور همسایه ما 

به فرماندهي برادرم گل محمد پهلوان باتعداد نیرو هاي از جبهه متحد از  ٥۱۱به خط نبرد رسیده بود سربازان فرقه 
ر خوردار بودند و دو عدد دور بین شب یكي هوایي ویكي زمیني را كه اقاي چارلي سنتوز با یك امریكایي روحیه باال ب

دیگر كه نامش را نمیدانم بمن داد وخواهش كرد محفوظ بماند ودور بین زمیني را به خط جبهه بادغیس به قوماندان 
ود برامده نمیتوانست واین یك دوربین قواي پیاده دادم وانقدر نتیجه داده بود كه دشمن قطعاً از سنگر خ ٥۱۱فرقه 

طالبان را بكلي فلج كرده بود وهمچنان دور بین هوایي نیز مثل زمیني به پرواز هاي شب موثر ومفید بود وامروز 
تعجب میكنم با اینهمه تكنالوژي پیشرفته نظامي امریكا ودولت افغانستان چرا نمیتواند یاهم نمیخواهد مشكل جنگ را 

  دتر حل نماید برایم سوال بر انگیز است !زو
وبه امورات روز مره كاري مصروف بودم كه پیام امدن یك هیت بلند رتبه جمهوري اسالمي ایران به وزارت خارجه 
رسید ودر تركیب این هیت اقایان عالوالدین بروجردي ، قمي ریس خارجه مشهد ،وسردار ناصري مسول سپاه به 

مهمانان در میدان هوایي مزارشریف پذیرایي گردیده به مقر وزارت خارجه دولت اسالمي مزار امدند واز ورود 
افغانستان بامن مالقات نمود درضمن گفتگو ها دعوت اقاي دوكتور والیتي را بمن ابالغ كرد تا به تهران امده با 

تیم ودر اخر مجلس از من مقامات ایراني دیدار وگفتگو بكنم و در مورد هیت ) یونیكال ( بحث وصحبت نیز داش
خواهش كرد تا به اقایان سید حسین انوري ، وسید مصطفي كاظمي ، محمد اكبري ، اجازه ورود وفعالیت را به شمال 
بدهم چونكه در زمان اقتدار اقاي دوستم اسامیان ذكرشده ممنوع الورود به شمال بودند ومن از نزاكت هاي داخلي 

نمیدانستم بیشتر به فكر اتفاق وهمدیگر پذیري شده از امدن اقایان استقبال كردم و  احزاب وبرادران هزاره خود چیزي
بعداز دویا سه روز اقاي سید حسین انوري ، شهید مصطفي كاظمي توسط طیاره ایراني به مزارشریف امده بامن 

شان مهیا ساختم واین كار مالقات كردند ومن باكمك امكانات نظامي ولوژستیكي شرایط فعالیت سیا سي وحزبي را به ای
  من خبر نبودم كه باعث رنجیدگي بعضي از بزرگان كشور شده بود !

هیت ایراني با استاد رباني ریس جمهور نیز مالقات داشت وروي مسایل مهم كمك هاي نظامي ولوژستیكي به وزارت 
راكه از طالبان در  tu154 طیارهدفاع افغانستان بیشتر صحبت شد وریس جمهور از هیت ایراني خواستند تا یك بال 

میدان هوایي مزار شریف به غنیمت گرفته شده بود خواهش كرد تا بخاطر جلو گیري از تخریب ان پیلوتان ایراني را 
فرستاده این طیاره را به مشهد انتقال بدهند وهیت ایراني این موضوع را پذیرفته طیاره را به مشهد انتقال دادند وبعداز 

كه ریس جمهور این طیاره به شركت كاسپین داده است واز چگونگي این قرار داد خبر نشدم وقضیه این ان خبر شدم 
طیاره بیشتر به انجنیر صاحب رحیم كه فعالً سفیر در انقره است ودر ان زمان جنرال قونسل مشهد بود به سفیر 

بقیه جریان را از جناب سفیر صاحب در صاحب روشن تر معلوم است دوستانیكه درین مثله از من سوال دارند منبعد 
هیاهوي كمپني ) یو نیكال یا تاپي امروزي ( در ان زمان باعث خوشنودي وناراحتي همسایه   انقره معلومات بگیرند!

گان ما شده بود وهركشوري عالقه داشت درمورد پروژه امریكایي ها چیزي بداند یاهم در مخالفت و یا موافقت امادگي 
رسید تا در عشق اباد با   اشد ودر گرما گرمي این بحث از جانب وزیر خارجه تركمنستان برایم دعوتبهتر داشته ب

مقامات كشور همسایه به نمایندگي از دولت اسالمي افغانستان دیدار وگفتگو نمایم ومن با مشوره ریس جمهور وقت 
 ۰فر نمایم جواب مثبت داده اعالم امادگي نمودم تا در فرصت مناسب به عشق اباد س
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بعداز چندروزي اقاي ) نوربرت هولد ( نماینده ویژه ملل متحد درافغانستان به مزارشریف امد وبامن مالقات كرداقاي  
) نور برت هولد ( قبل ازین ماموریتش معاون وزارت خارجه المان بود من با او در برلین المان مالقات كرده بودم 

روي مسایل افغانستان مفصالً صحبت نمودیم وبمن اطالع داد كه به طیاره حامل شناخت وروابط دوستانه باهم داشتیم و
یك هیت پاكستاني به میدان هوایي مزارشریف اجازه نشست بدهم ومن اجازه خواستم تا موضوع را باریس جمهور 

شمال با ریس وجبهه متحد شریك نمایم واز طریق دفتر ملل متحد خبر بدهم وچنین كار را انجام دادم همه رهبري 
 ۰جمهور یكجا موافقه كردند تا مقامات پاكستاني به مزار شریف بیایند 

من با ریس جمهوروقت استاد رباني و وزراي كابینه مشوره نموده بعداز مدتي به ایران واز انجا به تركمنستان سفر  
ات سیاسي ونظامي جمهوري اسالمي كاري نمودم ودر تهران اقاي خیر خواه سفیر دولت افغانستان بود ودرانجا با مقام

ایران مالقات وگفتگو كردم وتفصیل این مالقات هارا درقسمت بعدي انشاهللا مختصراً به هموطنانم نوشته مي نمایم ! 
وبه ثبوت نوشته هایم فقط مصاحبه كوتاه محترم داكتر صاحب عبدهللا سخنگوي دولت اسالمي وقت وریس اجراییه 

ام نشر میكنم وفلم كوتاه ویدیویي ازبلخ تا پنجشیر را بعداً نشر خواهم نمود تا نسل جوان  امروزي را از صفحه رسمي
  وملت افغانستان از یك مستند تاریخي دیدن نماید!

https://www.facebook.com/General.A.Malik/videos/2101645430106386/?t=14 

 

 (ادامه دارد)
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