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 05/03/2021         احسان هللا مایار   

 صفحه ای از تاریخ
 و یکم قسمت بیست 

 

 تاریخ معاصر افغامستان شمرد. نقطۀ عطفی در  را میتوان 4/1988/ 14روز 

افغانستان با نیرنگ    قضیۀه و رهبری  اداردر  نظام پاکستان  دستگاه استخبارات پاکستان )آی اس آی( شاخ مهم  

عجیبی توانست توسط دست نشاندگان خود، رهبران جهادی، صالحیت ملت مبارز و قربانی دادۀ افغان را تصاحب  

بنابر گفتۀ غیر مستقیم با    درکابل،با نمایندگان حکومت مردود  ارزش های دست آوردۀ مردم ما  افزار  با  نموده  

که بیشتر منافع دولت شوروی در نظر داشت تا مردم بیچارۀ    ،میانجگیری نمایندۀ خاص ملل متحد، کوردویز

، باب مذاکرات را بازنموده و بنام ملت افغان قراردادی را در ژنیو به امضاء برساند که توسط نمایندگان را  افغان

  مایحصل این قرار داد تا امروز مانند خفاش با رنگ دوابر قدرت زمان، امریکا و اتحاد شوروی تضمین گردید. 

خلق نموده که هنوز از چنگ  عمیقی  اختناق  چنان  تیره و سیاه خود کابوس وار در ماحول و سرنوشت ملت افغان  

    منحوس آن رهائی نیافته ایم.

در قبال امضای این قرارداد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و یک عده از شخصیت های افغان نظر خود را در 

 از نظر خوانندگان گزارش می یابد:تاریخ میهن ما ثبت نموده اند که اینک 

14  – 4  – 1988   

تان و پاكستان امضاء هت حل بحران افغانستان و بیرون كشیدن قواى شوروى بین نمایندگان افغانسجقرار داد ژنیو  

 و از جانب نمایندگان امریكا و اتحاد شوروى تضمین شد. 

15  – 5  – 1988   

 متن بیانیۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق در بارۀ موافقات ژنیو: 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

اف نمایندگان واقعى ملت مجاهد  اینكه در مذاكرات ژنیو طرفهاى اصلى قضیه یعنى  اتحاد  با وصف  غانستان و 

افغانستان كه  از  قواى شوروى  را براى خروج  این موافقات راه  امید میرود  باز هم  نداشتند،  شوروى شركت 

متضمن استقالل كامل، تمامیت ارضى كشور و حق خود ارادیت مردم افغانستان بدون مداخلۀ خارجى در امور 

زاد  آطریق افغانستان بتواند بار دیگر به حیث یك كشور  ن باشد، باز نماید و به این  آ سیاسى ، داخلى و اجتماعى  

سیاست بیطرفى و عدم انسالك خود را از سر گرفته از این راه در تأمین ثبات در داخل كشور و همچنین در این  

ن بستگى دارد نقش موثرى را ایفا كند. براى رسیدن به  آمنطقۀ حساس كه صلح و امنیت جهان تا اندازۀ زیاد به  

ف بطوریكه قبالً اظهار نموده ام ضرور میدانم تا به ادامۀ مساعى ملل متحد افغانها و دیگر جوانبیكه در  این هد
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عملیۀ اعادۀ امن در افغانستان ذیدخل میباشند شرایط الزمۀ تأمین صلح در افغانستان از طریق انعقاد لویه جرگۀ 

تشكیل میدهند فراهم گردد تا به این ذریعه یك   ممثل تمام عناصریكه در داخل و خارج افغانستان ملت افغان را

 ید. آحكومت انتقالى كه از پشتیبانى اكثریت مردم افغانستان بر خوردار باشد به وجود 

 (1988اپریل  21ومن هللا التوفیق ) اقتباس از شماره فوق العاده مجاهد ولس مورخه 

16  – 4  – 1988   

 داى امریكا در رابطه با امضاى موافقتنامۀ ژنیو: محمد یوسف با سرویس درى ص داکترمتن مصاحبه 

ن اعتراضاتى داشتیم مخصوصاً اینكه نمایندگان مجاهدین آ شما اطالع دارید كه ما از شروع مذاكرات ژنیو الى ختم  

افغانستان نه تنها شركت نداشتند بلكه اصال از ایشان استشاره نمیشد. متأسفانه باید گفت كه رهبران جهاد در پشاور 

نها نتوانستند در ظرف این نه سال رهبرى متحد سیاسى و یك پروگرام مدلل  آنیز تا حدودى قصور دارند زیرا  

سیاسى و اجتماعى عرضه كنند. حال كه معاهده ژنیو به  امضاء رسیده با  همه تناقضات كه در او دیده میشود  

روج عساكر شوروى را از افغانستان تأمین ن استقبال كرد زیرا این یگانه وسیلۀ سیاسى ایست كه خآبایستى از  

 میكند و این افتخار سیاسى و تمامیت خاك كشور ما مهمترین هدف جهاد میباشد.

س: تنظیمهاى جهادى معاهده ژنیو را رد كرده و گفته اند به جهاد ادامه میدهند و در صورتیكه رژیم نجیب در  

 ه جلوگیرى شود؟ كابل باقى بماند به نظر شما از خون ریزى مزید چگون

نها خود را مقابل یك حقیقت انجام شده میدانند اما  آ ج: بر اعتراض و احتجاج رهبران مقیم پشاور تفاهم دارم زیرا  

راجع به اعالمیه جهاد در مقابل قشون شوروى مخصوصاً كه در این اواخر گفته میشود كه جهاد را این ها تا بر  

خرین عسكر شوروى از افغانستان ادامه میدهند باید بگویم كه از تاریخ شروع خروج عساكر شوروى یعنى  آمدن  آ

نها بایستى هیچ حركتى  صورت نگیرد كه بهانۀ بدست شوروى بدهد آماه مى به بعد تا انجام بازگشت    از پانزدهم

 تا خروج قواى خود را به تعویق اندازد ویا بهانه كه باثر ان به اقدامات دیگرى دست زند. این نظر من است.

ر حكومت و پارلمان اشتراك كنند  س : دعوت نامه نجیب را كه به تعقیب معاهده ژنیو كه مجاهدین میتوانند د

 چگونه ارزیابى میكنید. 

نجیب واهى و فاقد دلیل و منطق است این لویه جرگه و انتخابات پارلمان در حالیكه مملكت زیر  داکترج: ادعاى  

اشغال قشون خارجیست و پنج ملیون افغان در خارج مهاجر هستند و صدها هزار دیگر در داخل كشور سرگردان  

 نها اطالع ندارد، بنیاد قانونى وملى ندارد. آو كسى از نام و نشان میباشند 

نها آشتى ملى به معنى كه منظور خود  آدوم اینكه اگر اولیاى حكومت كابل استقرار رژیم خود را از راه ائتالف و  

رد كه  انرا دآاست مى جویند باید بدانند كه هیچ كس حاضر به همكارى نخواهد بود. زیرا چنین همكارى مفهموم  

فدا كارى و قربانى عظیم مردم ما عبث و بى مورد بوده است. از طرف دیگر بعضى از رهبران مجاهد كه در  

ر من چنین امرى امكان پذیر است اما به چه  نظر دارند رژیم خلق و پرچم را به زور سالح از بین ببرند به نظ

نچه باقى مانده منجر خواهد آمد، جنگ داخلى و برادركشى و خونریزى بیشتر و تخریب  آقیمتى بدست خواهد  

گردید وعدۀ بیشتر از مردم ما به خارج پناه خواهند برد و كشور ما را بازیچۀ اغراض خارجى خواهد ساخت . 

نند در  آنها پیرو  آنهاست و با عقاید ماركسیستى كه  آبا سوابق شوم كه دا منگیر    به نظر من رژیم خلق و پرچم

رامى میسر گردد نه  آنها بهتر است با  آینده ندارد و بزودى از میان خواهد رفت. اما این زوال  آافغانستان بقا و   
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 به زور سالح و جنگ داخلى.  

یا رژیم  آ  ویه جرگه و انتخابات را كى ضمانت میكند.س: در صورتیكه رژیم نجیب در كابل بقدرت باشد نتایج ل

 ورد؟آكابل نتیجۀ كه خودش خواسته باشد بدست نمى 

ج: من میدانم كه این رژیم باقى ماندنى نیست بهیچ صورت، اما من میگویم كه این رژیم به زور سالح از بین 

كمك نظامى به رژیم   ۀروى مبنى بر ادامبرده نشود باید به اتفاق اراى مردم از بین برده شود. تصمیم دولت شو

ن و تبدیل  آكابل فاقد منطق است، زیرا رژیم ایكه به كمك یك صد و چند هزار عسكر شوروى و سالح مدرن  

 افغانستان به یك مخروبه نتوانست استوار و مستقر  گردد با سالح مزید چه كارى از پیش خواهد برد. 

كه كمك به مجاهدین افغانستان را ازطریق پاكستان ادامه خواهد داد    الحقءجمهور ضیا  رئیسس: ایا این اعالم  

 تخطى از معاهده ایكه در ژنیو امضا نموده پنداشته نخواهد شد؟

كه مرد مسلمان وسیاستمدار مجرب است انتظار دارم كه از نفوذ خویش باالى    ءج: از شخص رئیس جمهور ضیا

  مده تا تشكل یك حكومت موقتى، آاتحاد واقعى گردهم    ۀاستفاده نموده در یك حلق  رهبران احزاب جهادى مقیم پشاور

ان كه نسبتا از رى، و یا انتقالى را، هر چیزیكه مى فرمایند، بشمول همه قوتهاى ذیدخل در اوضاع افغانستوعب

این    من رژیم فعلى خلق و پرچم را مشرف به زوال میدانم اما  امكان پذیر گرداند.  پشتیبانى مردم برخور دارباشد، 

راى مردم صورت گیرد نه به زور اسلحه اما تا وقتیكه ابزار راى بوسیله مردم افغانستان  آ  ۀزوال بایستى بوسیل

باید بحساب    نها راآب خلق و پرچم از قوتهاى موثرى هستند كه  درلوى جرگه منعكس میشود حكومت كابل وحز

نه در چوكات حكومت خلقى و پرچمى    گرفت و از همه این قوتها بایستى یك حكومت انتقالى تشكیل گردد اما

یعنى براى ایجاد چنین یك حكومت باید چوكات فعلى حكومت كابل با سازمان هاى حكومتى وعسكرى    موجوده،

 شود.ن شكستانده آ

درصورتیكه خلق و پرچم قدرت را دركابل بدست داشته باشند كى تضمین كرده میتواند كه لویه جرگه بدون  س:

 كنترول رژیم كابل در افغانستان دایر شود و چطور از نفوذ حكومت در لویه جرگه جلوگیرى شود؟

الترناتیف دیگر اینست كه رهبران     ج: شاید توضیحات مختصریكه براى شما تقدیم میكنم این سوال شما را حل كند.

نها بشمول یك عده افرادى كه در احزاب شامل نیستند در یك شوراى عالى كه نظارت آاحزاب و یا نمایندگان  

باالى حكومت كند، شركت كنند و حكومت از افراد تكنوكرات غیرحزبى تشكیل گردد تناسب تعداد شركت كنندگان 

عالى با مذاكره و مفاهمه تعیین گردد و اگر قوتهاى ذیدخل در اوضاع فعلى    در حكومت انتقالى و یا در شوراى

به تفاهم  نرسند چیزیكه شما میفرمائید و یا اصالً حاضر نباشند با یك دیگر صحبت كنند مثلیكه وضع موجوده 

متحد   سرمنشى ملل  ۀقاى كوردویز نمایندآاست، در این صورت باید وساطت توسط ملل متحد صورت گیرد یعنى  

 به مساعى و وساطت خویش  ادامه دهد كه این و ساطت منحصر به ایجاد تفاهم بین قوتهاى افغانى خواهد بود.

چند هفته قبل شما با صداى امریكا در مورد نقش احتمالى محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان   ۀ س: در مصاحب

ن  آ ینده افغانستان و براى مردم  آابق كدام پروگرام براى  یا پادشاه سآینده اظهاراتى نمودید.  آدر حكومت انتقالى  

وردن توقعات بدون كدام اقدام بحال مردم افغانستان به نظر شما آدارند و یا اینكه محض با نشر اعالمیه ها و ببار  

 مفید است؟

ه  من  ج: جواب این سوال را باید از سخنگوى اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بخواهید. چون این سوال را متوج

مطبوعاتى فرمودند كه در امور   ۀساختید باید جوابى دهم و شما بیاد دارید زمانیكه اعلیحضرت در یك مصاحب
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وطن خویش بیعالقه نیستند بدون كدام اینكه معاندین در باره بیندیشند به تبلیغات سوء پرداختند و گفتند كه شاه  

احیا احیاى نظام سابق كمر بسته یعنى براى  اعلیحضرت مكرراً آى مجدد نظام سلطنتى، حال  سابق براى  نكه 

فرموده اند كه چنین نیتى ندارند زیرا مى دانند كه چرخ تاریخ به عقب نمى گردد. اما كسانیكه به اعلیحضرت 

سابق عرض كردم نظر   ۀخوش بینى داشتند و دارند چنان میپنداشتند و مى پندارند كه شاه سابق مثلیكه در مصاحب

در بین طبقات عام مملكت دارند مى توانند بحیث یك عامل تفاهم و نزدیكى افكار در بین قوتهاى    به اعتباریكه

مختلف دخیل در جریانات حاضر مملكت مساعى خود را بكار برند و در مسایل حیاتى كشور در این لحظات  

 هم بارزى داشته باشند. حساس تاریخ موقف بگیرند و براى حل مشكالت ایكه دامنگیر مملكت و مردم ما گردیده س
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 اپریل فیصلۀ ژنیو "  مینگارد:  14عبدالرحمن پژواك زیر عنوان " روز 

 یاحق!

نرا غیر مثمر و مخالف با منافع آن مخالف بودم و  آ غاز گفتگوهاى ژنیو به  آ طوریكه بهمه كس معلوم است من از  

رزومندى هاى مردم افغانستان میدانستم. چون در نزد من غیر متوقع نبود این فیصلۀ غیر عادالنه مایۀ  آملى و  

 تعجب هم نگردید. 

ن رایگان فروخته شد.  آ روز امضاى موافقتنامه هاى ژنیو روز بازار سیاست بود كه منافع ملى افغانستان در  

مد. در این روز آ ح شهیدان ما اندوهگین و خون غازیان ما در عروق غیرت و ایمان در غلیان  درین روز اروا

پاكستان ارشادات دین اسالم را فراموش كرد و بر گلوى وجایب و مسوولیت هاى انصار در برابر مهاجرین پا  

نكرد و تاریخ بشریت    گذاشت. امریكا پرنسیپهاى مردم خود را پا مال ساخت ملل متحد منشور خود را مراعات

 نرا به همین عبارت ثبت خواهد كرد.آ

 معلوم شد منظور صلح در افغانستان نبود زیرا فیصلۀ ژنیو جنگ و خونریزى را شدت خواهد بخشید.

اگر منظور بازگشتن مهاجرین به وطن شان باشد كدام یك از شرایط كه ایشان را مهاجر ساخته بود تغییر كرده 

مدن فزیكى روس از آن چه اهمیت دارد؟ بر  آون شدن قشون روس بود بیرون شدن فزیكى  است؟ اگر مراد بیر

ن است  آمو محض چند ساعت كمتر از  آنقطۀ نظر فاصله هوا چند دقیقۀ مختصر است و از راه زمین با پل دریاى  

كه پاكستان و    مدند و بعد از اینآنوقت روسها به بهانۀ دعوت یك رژیم نامشروع  آكه پیش از تجاوز بود. در  

ن رژیم را شناختند بر اساس دعوت یك حكومت شناخته شده بازگشته میتواند و از نقطۀ نظر حقوقى و آامریكا  

 مقررات بین المللى دالیل قویتر میداشته باشند.

كه  پاكستان كه گفتگوى مستقیم را قبول نمیكرد بدور یك میز با رژیم كابل نشست این همه وعده هاى امریكا جز این

یا بعد ازین میتوان توقع داشت كه ملل كوچك جهان آما را بلند تر بردارد تا سختر بر زمین بزند چه مفهوم داشت؟  

 بر ملل متحد اعتماد كنند. 

یا این دالل ماهر كه منافع ما را فروخت حتى  آگفته میشود همان كوردویز با مجاهدین داخل مذاكره خواهد شد،  

ن مارا هم سودا كند؟ هیچ كس نمیتواند كه یك نقطه به من نشان بدهد كه كوردویز  خودش تصور میكند كه ایما

 طرف روس را نگرفته و با روس موافقه نكرده باشد.

یا مردم   آیا قومندان هاى داخل از ایشان سلب اعتماد نكنند  آاگر رهبران تنظیمها به شكل از موقف خود بگذرند  
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 هد نمود؟افغانستان از ایشان سلب اعتماد نخوا

در یك جمله فیصلۀ ژنیو غیر عادالنه، غیر مثمر است و در حالیكه هیچ مسالۀ راحل نمیكند معضله هاى بیشتر 

ن از جانب مجاهدین و مبارزین ملى  موقفیست كه باید بهیچ صورت تغییر نكند، آ ایجاد مینماید. عدم قبول و رد  

میكنیم. چون متون اسناد تحلیل و دقت كامل میخواهد شرح ن بوده و فتح نصرت شان را از خدا استدعا آما موید 

 ینده میگذاریم. آنرا به آنقایص 

 ان شاءهللا

قاى میر محمد صدیق فرهنگ زیر عنوان " افغانستان در گردش گاه تاریخ " در بارۀ هیمن مطلب آدر عین شماره  

 مینگارد:

افغانستان در ژنیو به امضاء رسیده و بیرون   تا نشر این سطور بگمان غالب اسناد مربوط به حل سیاسى مسأله

غاز شده است. یك عده از افغانان از جمله اینجانب در ابتداء مذاكرات ژنیو و  آشدن نظامى شوروى از وطن ما  

زاد و پارۀ از مطبوعات جهان غرب  آن در مطبوعات افغانستان  آن مخالف بودیم و انتقادات ما بر  آنحوۀ كار  

انتشار یافته است. اما اكنون كه مذاكرات بانعقاد یك رشته تعهدات با تضمین بین المللى منجر شده در دوام اعتراض  

ن اسناد امضاء شده به عنوان یك واقعیت سیاسى تلقى و سعى آسودى متصور نیست و بهتر ان است كه بجاى  

بنفع تأمین اهداف جهاد و داعیۀ ملى مردم افغانستان استفاده شود. اما قبول این امر  ن  آبعمل اید تا از مندرجات  

ایجاب میكند تا یكبار دیگر اهداف یاد شده به ترتیب رجحان از نگاه اكثر هموطنان هدف اولى در جهاد اسالمى  

ن ست هدف  آارضى  و وطنى مردم افغانستان بیرون شدن نیروى شوروى از كشور و اعادۀ استقالل و تمامیت  

برومندانه مهاجرین بوطن و چهارم  آدوم تشكیل یك حكومت اسالمى و ملى مورد اعتماد مردم، هدف سوم بازگشت  

 اعمار دوباره اقتصاد پامال شدۀ كشور.

ن عالقه دارند اما با آالبته میتوان بر این چهار نكته نكات دیگرى افزود كه عناصر و اقشار مختلف مردم به  

نان در پیمانۀ پشتیبانى از چهار نكتۀ باالنیست و دور از واقعیت نخواهد بود  آمیتوان گفت كه پشتیبانى از  اطمینان  

 كه بررسى اوضاع و وظایفى كه در برابر مردم ما قرار دارد بر چهار نكته باال متمركز گردد.

یز نمایندۀ ویژۀ دبیر كل بیرون شدن نیروهاى شوروى تا جائیكه از گزارش هاى مطبوعاتى و گفته هاى كوردو

ملل متحد در كار افغانستان معلوم میشود، احكام فیصله نامه ها در باره روشن وقاطع است و به بیرون شدن تمام 

 نیروى هاى نظامى شوروى از تمام ساحۀ افغانستان حكم میكند. 

اى ان زیاد است اما این البته مدت نه ماهى كه جهت اجراى این كار تعیین شده نظر به ضرورت لوژستیكى اجر

ن ضایع شود. معذالك این نكته در خور تذكار  آنرا ندارد كه نه ماه دیگر مثالً در مباحثه باالى  آموضوع ارزش  

و تكرار است  كه بیرون رفتن نیروهاى مذكور باید عام و بال شرط باشد. بر تمام ساحۀ زمینى و هوائى افغانستان 

 لى مسدود سازد. احتواء كند و راه بازگشت را بك

ینده افغانستان در دو مرحله مطرح میگردد، یكى در مرحلۀ انتقال از آینده مسأله نظام دولتى و حكومت  آحكومت  

كشور و دیگرى نظام حكومت كنونى    ۀیندآتاریخ امضاى اسناد و مربوط به حل سیاسى تاتصویب قانون اساسى  

ن نمایندگان مجاهدین در داخل كشور و  آكه در    رده بسپارد كابل باید جایش را بیك حكومت انتقال با نهاد گست

پاكستان و ایران، نمایندگان مهاجرین در ممالك مختلف جهان و نمایندگان مردم داخل افغانستان سهم داشته باشند. 

ن باید حكومت مذكور در تركیب خود از تمام اقوام و مناطق و پیروان مذاهب موجود در افغانستان آافزون بر  
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مایندگى كند تا بتواند امنیت كشور را در دورۀ انتقال حفاظت نموده از بروز جنگ داخلى كه مصیبت بزرگ  ن

 دیگرى خواهد بود جلوگیرى نماید.

ینده باید از طریق قانون اساسى جدیدى تعیین شود كه در پایان دورۀ انتقالى از جانب مجلس آاما نظام دولتى  

نان به تصویب برسد. تأمین دو هدف دیگر اعنى بازگشت آموسسان مركب از عناصر باال با رعایت تناسب نفوس  

ت. باین معنى كه اگر  مهاجران و بازسازى اقتصاد كشور به پیمانۀ زیاد به كامیابى دو هدف اولى مربوط اس

نیروهاى شوروى بدون تعلل و فریب كارى افغانستان را ترك گفته از اقدامات منافى استقالل، وحدت و تمامیت  

ن خود دارى كند و حكومت انتقال با شركت عناصر و اقشار مختلف مردم بدون تبعیض و امتیاز و انحصار  آ ساحۀ  

بت خود بوطن بازگشته و امداد بین المللى كه االن امكان حصول  تشكیل شود، بخش بیشتر مهاجرین به میل و رغ

 ا شدن و تأمینات اولى شان كمك كند.جن موجود است میتوان در كارى جابآ

واره اند موقع میدهند آهمچنان تشكیل یك حكومت انتقال از نوع باال براى كارشناسان افغان كه در ممالك مختلف 

مدن یك  آن شركت كنند. پس در اینجا هم جان سخن همان بوجود  آبازسازى    تا بوطن بازگشته در اجراى وظیفۀ

 حكومت اعتماد اكثریت است. 

نجا كه فرصت آدرین شك نیست كه تشكیل چنین حكومت وظیفه و صالحیت خود مردم افغانستان است اما از  

وارگى دشوار، بهتر است كه موسسات بى  آاندك است و مفاهمۀ عناصر مختلف با یكدیگر در شرایط جنگ و  

طرف و بى غرض مانند ملل متحد و كنفرانس كشورهاى اسالمى یا تر كیبى از هر دو قدم پیش گذاشته تسهیالت  

ن مهمتر اینكه كشورهاى آیكدیگر فراهم كند و از    نان را باآالزم را براى یكجا شدن افغانها و مفاهمه و مشوره  

اقدامى كه به   از هر گونه  با حسن نیت تطبیق نموده  احكام موافقتنامه را  اتحاد شوروى  اول  ذیدخل در درجۀ 

استقالل، تمامیت ساحه و حاكمیت ملى افغانستان زیان برساند خود دارى كنند تا مردم افغانستان بتوانند از نتایج 

زادى در جهت التیام جراحات و ترمیم اقتصاد جنگ زدۀ شان استفاده كنند بعون آ ظیم شان در جنگ ،  پیروزى ع

 هللا تعالى

 ادامه دارد 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


