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***
میخایل سرگیویچ گرباچف من شمارفیق« نجیب هللا »را به حیث برادر  ،ریس
جمهوردولت دوست وهمسایه وسکرترجنرال حزب دموکراتیک خلق ا فغا نستا ن
ونزدیک با ما به اینجا خوش آمدید میگویم  .با توجه به مناسبات حسنه واهداف
ماکه ازراه طوالنی بخا طر بازدید ومالقات باهم اینجاحضورباهم رسانیده ایم بجا
است که بگویم :ما اکنون درآستا نه توشیح موافقتنا مه اسنا د ومدارک تدارک دیده
شده درجینوا هستیم ؛ جایکه یک مرحله جدید ومنحصر بفرد دارد که با ز میشود
و ما دراین مرحله حساس نیازبه پیاده کردن یک سیا ست بسیارمحتا طا نه وخالق
داریم که باید هردو طرف بخاطر حل معضله موجود افغانستان گامها وتکتیک
های انعطا ف پذ یری را بجلو برداریم .
ما امروز دراینجا دراین با زدید ومالقات خود باهم مفهوم ومعنی سیاست ما ن
را دراین لحظه بحرانی طوری با ید تنظیم نمایم که به ادامه همکاریهای دوجانبه
خود به مردما ن کشورهای ما ن وبمردم جهان نشا ن دهیم که ما همد یگرخودرا
دراین مرحله حساس کمک وحما یت می نما یم .دوم اینکه ما قب ً
ال باید بتوانیم که

توجه ما ن را به چگونگی آنچه که پیش بینی میکنیم که بعد ازتوشیح موافقتنا مه
اوضاع به چه منوال انکشا ف میکند پرحذ ر با شیم یعنی که اوضاع تشد ید
خواهد شد ویا اینکه وضع بدون سروصدا بحا لت عادی برخواهد گردید ولی
با آنهم در هرصورت آین مسولیت بزرگ به رهبری افغا نستا ن ود راس آن به
ریس جمهور افغا نستا ن متمرکز میگردد .ما فکرمیکنیم که وظیفه تاخیر نا پذ یر
ما استقبا ل ازریس جمهور افغا نستا ن وکمک با او درتمام عرصه های حیات سیا
سی  ،اخالقی وحما یت همه جا نبه از او دراین لحظه حساس تاریخ افغا نستا ن
میبا شد .یعنی همکاریهای عملی ودوستانه که در اصل خود توسع همکاریهای
سنتی ما با مردم افغا نستا ن میبا شد که ما دراین سا لهای دشوار بادرنظرداشت
ادامه همکا ریهای سنتی خود به ا فغا نستا ن نموده ایم .
ما نیاز ان را بخوبی احساس کرده ایم که دراین لحظه حساس باید از نزدیک
باهم بیبینیم وبه تمام مردم دنیا خاطرنشان سازیم که ما هرچه بیشتر میخواهیم
که ریس جمهورافغا نستا ن رادراین راستا حما یت همه جا نبه بنما یم  .ضرورت
ونیاز این همکا ری نه تنها که از نظراخالقی مهم است بلکه ضرورت آن نیز
دیده میشود  .که ریس جمهور افغانستان را درهمه بخش های سیا سی نیز کمک
کرد ومن فکر میکنم که یک وظیفه دیگری را درارتباط به این بازدید ومالقات
نیز باید درنظر داشته باشیم که آن عبارت ازبرسی جنبه های خا صی آنچه که
قبل از توشیح موا فقتنا مه ممکن است بوقوع بپیوندد ؛ نکات عملی مربوط به
آن رابادرنظرداشت اوضاع جد ید درحال تکو ین درا فغا نستا ن مورد مد اقه
قرارداد.
وما دراینجا ضرور نمیدانیم که همه رخداد ها قبلی را مکرر ًا باز از آغا ز به
برسی بگیریم چونکه تما م اعضای دفترسیا سی حزب ما از وضع ؛ حسب
گذارشات ارایه شده توسط ادوارد شوارد نازی و «ا – وی – گریچکوب » که
باشما درکابل صورت گرفته است اگاهی دارند.
رهبری اتحاد جماهیر شوروی همچنان ازمذاکرات که دراینجا یعنی در تا شکند
صورت میگرد دراگاهی قرار میگیرند ؛ لذا نیاز آن دیده میشود که ما باید دراین
راستا درست عمل نما یم هما نطوریکه گفته اند «گرفتن نرگاو از شاخها یش
تصمیمی است که همه چیزهای باقیما نده را برمال وروشن می سا زد» پس ازاین
مقد مه میخواهم رشته صحبت را بشما بدهم .
نجیب هللا  :با احترامات عمیق ورفیقا نه بشما رفیق عزیزسرگیویچ میاخا یل ؛
برای من به حیث نما ینده ورهبردولت وحزب دموکراتیک خلق ا فغا نستا ن جا ی

مبا ها ت وا فتخا راست که باشمارفیق عزیز دراینجا مالقات مینما یم ودرارتبا ط
به سرنوشت کشورم ا فغا نستا ن که توجه بشریت را بسوی خود معطوف ساخته
است به بحث می پردازم.
ما بدرستی میتوانیم بگویم که اسا س وبنیاد مستحکم این روابط حسنه وحسن
همجواری وهمکا ریها متقابل بین مردما ن کشورهای مان را والدیمیر ایلیچ
لنین در زما ن خود گذ ا شته ا ست وتا همین اکنون این دوستی بین کشورها ی
ما استوار ومستحکم با قی ما نده است .
سنگ تهداب طبقه ویا منزل جد ید ساختا ر جد ید این دوستی د یرینه وعنعنوی
بین کشورهای ما را امروز شما دوست عزیز با دست های پرتوان خود میگذارید
واین دوستی را هرچه توسعه وقوام بیشتر میدهید یعنی که معما ر این ساختمان
جد ید شخص جناب شما میخایل سرگیویچ عزیز میبا شید .من کام ً
ال اطمینان
دارم که سنگ تهد اب این عمارت جد ید بادست ها نیرومند شماهرچه مستحکمتر
ازگذ شته خواهد بودمن نیزنظرخودراباشمابه اشتراک میگذارم وآن اینکه دیدار
ومالقات ماوشما در تاشکند صفحه جد یدی را درتاریخ مناسبا ت دوستی عنعنوی
ما با ز میکند ؛ صفحه ای را که با موادجد ید درج میشود که در آ ینده ها برای
هرکس آموزنده خواهد بود .
شما میدانید که ما در کابل درجلساتی که با ادوارد شوارد نازی داشتیم ؛ با دقت
همه جانبه همه جنبه های داخلی وخارجی مشکل وپرابلم موجود افغا نستا ن را
برسی کردیم من از رفیق ادوارد شوارد نازی به نسبت مشوره های سودمند
اش تشکرنموده ؛ من وهمکارانم بطور جامع نتا یج این مذاکرات را تحت برسی
قرارداده وبه اتفاق آرا متن ومحتوی نتایج بد ست آمده را تصویب نمودیم  .وما
را عقیده بر آن است که روابط بین ا فغا نستا ن وا تحاد جما هیر شوروی اکنون
از لحاظ کیفی خود درمرحله ای جدید قرار گرفته است .
من میخواهم برخی ازایده ها ونظریا تم را در توسعه این ایده که درکا بل
پیرامون آن بحث کرد یم در اینجا تذ کر دهم  :ومن ضرورت آنرا می بینم که
با شما درارتباط موضوعات ومسایل سازماندهی شده بیشتر اقتدار ملی وساختا ر
دولت پریزید نشل ویا دولت ریا ستی با درنظرداشت روند مذاکرات جینوا وتوشیح
توافقنامه مشورت کنم .اما درابتدا اجازه دهید که بطورفشرده درمورد وضیعت
کنونی ا فغا نستا ن وموضوعات اطراف آن بشما بعرض رسا نم  :وآن اینکه
چیزی را که من با رضایت خاطر پیرامون اوضاع افغانستان جمعبندی کرده ام
چنین است :وآن اینکه لوحه وصورت پالیسی آشتی ملی اکنون نسبت بهر وقت
دیگر امید وارکننده ودر حا ل توسعه وگسترش است ؛ بسیا ر ویژه گی های
سیاست آشتی ملی دارای کرکتر غیر قابل برگشت بوده ودرعمل تحقق می یابد

سیا ستی که امروز آن را بطورکلی درکامبوچ ونیکاراگوا نیزمورد تاید قرارداده
اند که انعکا س دهنده ای پا یه های واقیعیت عینی وصحیحی میبا شد .که منشا
ومنبع ظهور این پا لیسی افغانستان تثبیت شده است؛ اگربصورت مصور صحبت
نمایم مردم اکنون در انتهای تونل روشنی را بخوبی می بینند .سیاست آشتی ملی
بما اجازه میدهد که درقدم اول منافع مردم خودرا باید درنظرداشته باشیم ومنافع
مردم ماطبعاًدروابستگی با اتحاد وقدرت مردم مامیباشدوآن اینکه تامین وبرقراری
صلح با منافع از دهقامان که پایه اصلی اپوزیسیون را تشکیل مید هد با ید که
آن را جبران کرد ویا منافع آنها را از نظر دور نداشت .
ابتکارعمل در اجرای سیا ست آ شتی ملی وتبلیغات آ ن بد ست ما است ؛ که
این سیا ست میتواند از طریق تبلیغا ت پیگیرما به موفقیت با نجا مد ؛ ولی آنچه
که دیده میشود ما بطورطبعی دراین راه به عقب ما نده ایم چونکه ما گا مهای
سیاسی خودرا درعرصه نظا می واقتصادی بیشتربرمیداریم ؛ پس اگرما میخواهیم
که ازسیستم ما دفاع کنیم درآنصورت نیاز آن دیده میشود که سطح زندگی مردم
خودرا باید باالببریم واین آرزو بدون کمک های جامع اتحاد جماهیر شوروی
غیر ممکن است که تحقق یا بد.
با این حال با ید پذ یرفت که ما ملزم به آن هستیم که بپذ یریم وآن اینکه افزایش
ا ثربخشی کمک های اتحاد جماهیر شوروی وسازماندهی مجدد کل میکانیزم
استفاده ازآن کمک ها یک عرصه ای پراهمیت در پیوند با روند جینوا است
که دراینصورت مامیتوانیم مزایای خاصی از آن را بدست آوریم .
من به این اعتقاد وباورهستم که صحبت سازنده به ارتباط سیاست خارجی
وپالیسی اتخاذ شده توسط اتحاد جما هیر شوروی وا فغا نستا ن د شمنا ن ما را
مجبور ساخته است که به دفاع ازخود بپردازند که این خودفرصت های اضافی
را ایجاد کرده است .نا مه ایکه دراین آواخراز طرف شولتز (وزیر امور خارجه
ایاالت متحده امریکا ) دریا فت شده است وآن نامه را ادوارد شواردنا زی بمن
نشان داد وازمحتوی نامه مذکور چنین مشهود است که ایاالت متحده امریکا
وپا کستان سخت نگران هستند ازاینکه چگونه میتوانند به رفع نگرانی خود درحل
وفصل معضله اتومی پا کستا ن دست بکارشوند .برعکس فرصت های فراوانی
برای انکشا ف وتوسعه ابتکا رات ما اکنون میسر است اگرچه که بطورطبعی
همچو امتیازاتی رابا ید دردست داشته باشیم یعنی بشرط آنکه اگرما خودکارهای
خودرا بخاطرگرفتن امتیاز از نتیجه گیری های توافقنامه جینیوا بخوبی انجام
دهیم که درعین زمان فرصت های جد ید را درهمکا ری دوجا نبه بین ما واتحاد
جماهیر شوروی را نبا ید رایگان ازدست دهیم .
میخایل سرگیویچ گرباچف:دردفترسیاسی ما ازخودمان این سوال را پرسید یم:

سوال  :چه جاگزینی سود مند تر برای هردو (امریکا وشوروی ) خواهد بود
ازاینکه اگر امریکایی ها توافقنامه جینیوا را توشیح میکنند ودرقبال آن تعهدات
خاصی را اتخاذ میکنند ویا ازآن امتناع می ورزند ؟ وقتی که ما مطابق به سناریو
که برای ما مفید است به خروج نیروهای خود ازافغا نستا ن پایا ن دهیم .لذا همه
ما به این نتیجه رسیده ایم که امضای موافقنامه جینیوا یک پیما ن ویک توافق
است.
امضای این توافقنامه میتواند یک چارچوبی راایجاد کند که حوادث درفرم ها
ودراشکا ل بسیا ر حاد خود نخواهند بود .
وقتیکه دراینجا ازباعث مجبوریت ها به تعهدات خود طرف ها از فرصت های
برای اعمال فشار برآنها یکه ازپذ یرش تعهدات شا نه خالی میکنند ویا ازآن ابراز
خسته گی میکنند درآنصورت برای هردو طرف یعنی برای ایاالت متحده امریکا
وپاکستان بسیار زیان آورخواهد بود اگر ازتوشیح این توافقنامه کنار روند .چه
که دراینصورت ماسک ازچهره های شان برخواهد افتاد و به جها نیا ن صلحجو
اشکا رخواهد شد که کی ها نمیخواهند که درمنطقه صلح وامنیت تامین شود
واین خود درآنوقت برای ما فرصتی خواهد بود که با استفاده از وضع مصالحه
وجور آمد را تحقق دهیم .
لذا ما نخستین گزینه را بعنوان اصل ا نتخاب کرده ایم که برای این کا ر؛ ما
بایدبرخوردهای ماویا رویکردهای مارا دراختیارداشته باشیم ؛ درصورتیکه اگراز
توشیح توافقنامه کناره گیری صورت گیرد که این خود میتوان گزینه های سخت
وسختربا شد ولی با آنهم نقاط قوتمندی درآن نهفته است ؛ یعنی در هرصورت
میتوان گفت که موضوع یک موضوع کام ً
ال روشن است وما متقاعد میشویم که
با درک از واقیعت ها تالش بخرچ دهیم تا با اطمینان کامل درتحقق سیاست
آشتی ملی کارمثمری را انجام دهیم .اکنون بصراحت لهجه میتوان گفت که درکل
بخش های جامعه افغانستان از جمله در گروهای اپوزیسون نیزروند صلح وعادی
سازی درحال تکوین وتحکیم وافزایش است  .واین بدان مفهوم است که مردم افغا
نستا ن از جنگ خسته شده اند که این خود یک روند است  .یعنی یک روند ویا
یک جریان قوی که درجا معه شوروی این روند بخود شکل گرفته است یعنی
تمایل مردم به پایان یافتن مشکل افغانستان با استفاده از یک توافق سیاسی که
این تمایل وآرزو اکنون درحال تبدیل شدن به احتمال قوی به یک سیاست مناسب
وواقعی میبا شد یعنی د ستیا بی به حل وفصل معضله جا ری درا فغا نستا ن ودر
اطراف آن وبا ز کردن راه پیشرفت وزندگی صلح آمیز به قاطبه مردم افغانستان.
ما اینرانمی پذیریم که مراحل بعدی فرایند درفرم ها ودراشکال حاد توسعه خواهد
یافت اماما فکرمیکنیم که اگرما عمل عاقالنه و قاطعانه را بتوانیم درپیش گیریم

میتوانیم که از وقوع چنین اشکال حاد ناخواسته جلوگیری بعمل آوریم ؛ چونکه
امروز زمان آن فرا رسیده است که برای انعطاف پذ یری وسیع درسیاست
وروابط قومی ومذهبی که برای کشور اهمیت تعین کننده دارد آنرا با ید دقیقاً
درنظر داشته با شیم.
هنگا میکه ما وشما باهم یک جا طرح سیاست آشتی ملی را ریختیم برآن
بودیم که برای تحقق این سیا ست با ید که رژیم با گسترش پا یگاه اجتماعی
خود دست بکارشود واین را نباید از یاد برد که با طرح این سیا ست چه بحث
های در حزب د موکراتیک خلق ا فغا نستا ن ودر جامعه ا فغا نستا ن نبود که
صورت نگرفت بعضی ها به ساده گی از قبولی آن انکار کردند  ،برخی دیگران
قادربه درک ازاین سیاست نشدند اما این آن مرحله ای از تشکیل وساخت سیا ست
آشتی ملی میتواندبسیارمشکل باشد ؛زما نیکه مجاهد ین درکنارحزب د موکراتیک
خلق افغانستان بعنوان یکی از اجزای اصلی تحقق آشتی ملی ظاهر شوند.
وآن دیگرها که درمقا بل بعنوان ما نع تحقق این سیا ست با یستند ویا آن همه
احزاب دیگر که از سالهای متمادی به آ نها بچشم د شمن دیده میشد ولی اینها با
آغا ز زند گی نورما ل شا ن ا گر در کنا ر حزب د موکراتیک خلق افغانستان
حضور یا بند ؛ درآنصورت است که با ید به آنها در مقا ما ت دولتی سهم داده
شود وبه ساختا ر جد ید قدرت اقدام صورت گیرد.
این موضوع ایجاب بحث وتوضیح مجد درامیکند ؛ یعنی که ما با هم با ید سیا ست
مصالحه ملی را بمثا به یک موضوع قا بل ازما یش به انجا م رسا نیم وضرورت
آن دیده نمیشود که درقبا ل آن اغماض نمایم ویا بگذاریم که ا ین سیا ست درهم
وبرهم شود آنچه که شما گفتید که این سیا ست بسیار مهم وبا اهمیت است وآن
اینکه منا سب با اقدا ما ت اجتماعی واقتصا دی بوده ودر این مورد ردیفی
ازپیشنهادات درکمیسیون مشترک ا فغا نستا ن و شوروی تد وین شده است  .که
شامل همکاریهای اقتصا دی میبا شد ودر این کمیسیون بخش جا نب شوروی را
(وی.اس.موراکوبسکی) مد یریت میکند  ،چنا نچه که او دراین مورد فرموده
است که ما شمارا در موارد چندی بدون شکست ودلهره گی کمک همه جا نبه
می نمایم ولی آنچه که دراینجا میخواهم خاطر نشان سازم این است که باید برای
ریس جمهور وهمکارانش فرصت داده شود تا که آنها در مورد این کمک ها که
نخست درکجا با ید بر طبق نیا ز صورت گیرد بیا ند یشند .
اما دراینجا بسا مشکالت دیگر ازنظرها پنهان گذاشته شده است مث ً
ال بگونه مثا ل
عده ای ازرفقا بمن گفتند که به مسا حت ()00111هکتا رزمین آبی از کشت
وزرع درا فغا نستا ن بازما نده است ودهقا نا ن روی آن کا ر نمیکنند یعنی به
کشت وزرع نمی پردازند لذا برایم سوال خلق میشود که چرا این زمین ها توسط

دهاقین کشت وزرع نمی شود ؟ یاکه اجاره شده ؟ ما خود همین اکنون درکشور
خود به این موضوع بسیا ر اهمیت میدهیم ودر این زمینه بخا طر تقویه بنیه
اقتصادی خود کارهای الزم را انجام میدهیم که افغانستان نیز با گرفتن الگوی
از کارهای ما دراین زمینه بخا طرتقویه بنیه اقتصا دی خود دست بکارشود وهمه
منا بع قا بل دسترس خودرا بخا طر تقویه بنیه ا قتصادی خود روی دست گیرد
ونگذارد که زما ن را بیهوده ازدست دهد.
ما کام ً
ال آماده هستیم که باشما ازنظرعملی درهمه بخش های حیات اقتصادی
اجتماعی وبویژه درجا بجا سازی ومسکن گزینی مهاجرانی که بوطن عودت
میکنند کمک نمایم اماچیزی راکه نباید فراموش کرد این است که ماباید جا ده را
برُخ شرکتهای خصوصی ودر درجه اول به متشبیسین خصوصی و ما لکان
وصاحبان زمین وتجاران با زنما یم تا که آنها سهم شان را دربهبود بنیه اقتصادی
کشور اجر ا کنند آ نطوریکه چین در مدت پنج سال بواسطه کمک زمینداران
خورد وکوچک توانست که محصوالت غله را تا ( )011میلیون تن برسا ند .
با پوزش که من شما را متوقف ساختم ؛لطفاً به صحبت خود ادامه دهید.
نجیب هللا :با توشیح ویا امضای توا فقنا مه جینوا ما فرصت های بیشتری را
برای گسترش سیا ست مصا لحه ملی خود در ساحا ت داخلی و خارجی بد ست
خواهیم آورد .جانب امریکایی ها همانطورکه وزیرامورخارجه امریکا «شولتز»
در نامه خود متذکر شده است کمک های تسلیحا تی خودرا به ضد انقالب توقف
نخواهد داد وما شرایط را بد ست خواهیم آورد که دربین مردم پایگاه اجتماعی
وسیاسی خود را گسترش دهیم و جنبش ضد انقالب به نسبت ماهیت سیا ست
فزایند ه« تروریستی »خود هرچیز را ازدست خواهد داد وبه بسیا ر آسا نی به
مجرمین وجنا ییتکاران مبد ل خواهند شد.
ما بمنظور حفظ ونگهداشتن ابتکارعمل قصد داریم که دست به یک تعد اد
اقدامات سیاسی بزنیم ودر حصه خود به نسبت خروج نیروهای شوروی از
افغانستان در آینده نه چندان دور آماده گی های الزم داشته با شیم – ما دراین
مورد با جزیات آن درکا بل با اداوارد شوارد نا زی صحبت مفصلی را انجا م
دادیم وآ نرا امروز درپیش نویس بیانیه مشترک خود نیز انعکاس دادیم نقطه ای
را بگونه مثا ل :من فکر میکنم که با توجه به نشست سران اتحا د جماهیر
شوروی وایاالت متحده امریکا در مسکو این امکان میسر خواهد شد که سوال
برخی از آنها به برسی قرارگیرد ازاینکه بخشی ازنیروهای نظامی شوروی از
افغانستان خارج میشود ؛ آنرا بعنوان یک ژست حسن نیت درک کنند یک درک
مثبت هم در کشور ما وهم درتمام دنیا .

چنین عقب نشینی میتواند قبل ازرسید ن (رونا لد ریگا ن) ا جرشود بدون درنظر
گرفتن اینکه توا فقنا مه جینوا توشیح شود ویا نه شود .
میخایل سرگیویچ گرباچف :آیا شما بخاطر دارید که توافق پیرامون این
موضوع از تاریخ ( )01ماه می آغاز شده است .
نجیب هللا :بلی ؛ یا به عباره دیگرالزم نیست که برای مد ت ( )01روزدیگر
بین امضای توا فقنا مه ومتوسل شد ن ویا ورود به زور ا نتظا ر برده شود.
میخایل سرگیویچ گرباچف:من این مطلب را کام ً
ال درک میکنم ؛ ازاینرو ما
درحفظ وابقای تاریخ( )01ماه می ازقبل تعین شده به حرف وبقول خود ایستا دگی
میکنیم وآنرا برای ریگا ن تحفه ویا هد یه نمیدهیم.
نجیب هللا :الزم است که این تصور وجود نداشته باشد که با رسیدن «ریگان»
برخی فشارها مبنی برخروج نیروهای نظا می شوروی از افغا نستا ن زیاد نشود.
میخا یل سرگیویچ گرباچف  :البته که قبل از رسیدن «ریگان»  ،آغاز
خروج نیروهای نظا می شوروی ازا فغا نستا ن میتواند بعنوان یک ژست سیاسی
پنداشته شودکه آن تاریخ تعین شده( )01ماه می است.بیایید که درموردآن تا آنوقت
فکرکنیم ؛ اما من طرفدار آن هستم که در با زدید مورخ هشتم و دهم ماه فبروی
بین ما (امریکا وشوروی) با درک ا ینکه ما بر اسا س برنامه خود عمل میکنیم
ونه به الطا ف اقای « ریگان » موافقم .
نجیب هللا  :یک مشکل اساسی که با امضای موافقتنامه جینوا ممکن است ظاهر
شد فرمولبندی ( قاعده سازی) مرزی خواهد بود .
میخایل سرگیویچ گرباچف :من میدانم در مورد آنچه که شما صحبت میکنید
ویا نگران آن هستید – این سیا ست استعما ری انگلیس ا ست که بگونه خا ص
بین کشورها اختالفات مرزی را بوجود می آورد -ا ما این همه اکنون نیا ز دارد
که به آن عمیقاً نگاه کرد.
ادوارد شوارد نازی  :انگلیسها عمد ًا این معضله مرزی را بخا طر بروز
اختالفات الینحل باقی مانده اند.
میخایل سرگیویچ گرباچف :ما درحال تالش به انجام یک عمل خوب هستیم؛
اما آنها درحال تالش برای استفاده ازاین مسله در برابرما هستند ؛ اما بهتر ا ست
تا خوب عمل صورت گیرد تا که همه چیز بصورت طبعی بجلو رود .
نجیب هللا  :من کام ً
ال مطمین هستم که این موضوع یعنی مسله خط د یورند به
پیش کشیده خواهد شد موضوع ومسله ای که فوق العاده بغرنج وپیچیده است ،

انگلیس ها این خط تحمیلی را بمنظور تقسیم وجدا سازی قبایل پشتون بوجود
آورد وآنهم بخاطر ایجاد یک وضیعت متشنج دربین قبا یل پشتون وعبد الرحمان
خان که در پایان قرن گذ شته این توافقنامه را امضا کرده بود صرفاً بخاطر
دریافت ماهوارمبلغ ( )00111روپیه انگلیسی آن درآن زمان بود وبس.
میخایل سرگیویچ گرباچف :بد نیست که از این روش در حقیقت همین
اکنون نیز استفاده کرد ( به سبیل مضحک ؛ همه حضا ر خند ید ن).
نجیب ا هللا  :هیچ دولتی درافغانستان این خط تحمیلی نام نهاد دیورند را تا
حال به رسمیت نشناخته اند.اگرما اکنون این خط رابه رسمیت بشناسیم در جامعه
افغانی انفجار صورت خواهد گرفت ؛ از اینرو ما سعی کردیم وتالش مینما یم
فرمول های را برگزینیم که در توافقنا مه بین افغانستان وپاکستان مبنی بر عدم
مداخله درموضوعات موضوع به رسمیت شناختن خط دیورند را نباید شامل ویا
منوط به این توافقنامه تسجیل نمایم ونه با ید که مایان به هیچ منوالی ؛ نگرانی را
ازبا بت خط دیورند دربین قبایل پشتون خلق ویا ایجاد کنیم بگذارید که موضوع
خط دیورند مطابق به شرایط و اوضاعی که درآینده ها بوجود خواهد آمد مورد
بحث ومداقه قرارگیرد .ما یان (افغانستان وپاکستان) نباید از داخل خاک خود عیه
یکد یگر خود بمداخله بپردازیم فکر میشود که این یک روز دشواردرجنگ با
ضیا والحق خواهد بود اما اوبود که مجبور شد تا این توافقنا مه را امضا ویا
توشیح کند چنا نچه که ما قب ً
ال از با بت که این توافقنامه امضا میشود یک دیگر
خودرا تبریک گفته بودیم اما بعد ًا چه شد که یک موضوع غیر مترقبه وغیر
قابل پیشبینی که در متن اساسی توافقنا مه وجود نداشت پیشکش میشود یعنی
حسب گفته ای عبدالوکیل وزیر امورخارجه ا فغا نستا ن درباغ ما «گل گالب»
شگوفه میکند حاالنکه ما نمیتوانیم همه موضوعات ذات البینی را همزمان حل
وفصل نما یم و به مفهوم صحبت کل ما را به شناخت خط دیورند وادارند.
میخایل سرگیویچ گرباچف :من از هنگامیکه هییت افغانی درماه اکتوبر
سال ( )0891به مسکوباشما تشریف اوردند این را بخوبی می فهمیدم ومن آنوقت
را به یا د دارم که گفتم که حاال نمیتوان عجله کرد ودرحال حا ضر وضع چنین
است که برخی از نتایج وپیامدها را براسا س یک فرمولبندی باید بد ست آورد
شما بعنوان یک ریس جمهور از تبار پشتون میتوانید همچو فرمولبندی را پیداکنید
ویا دریابید ؟ ؛ وکیل وزیر خارجه درا ینمورد چه فکر میکند؟
نجیب هللا  :او دراینمورد مخالفت میکند.

میخایل سرگیویچ

گرباچف :طوری معلوم میشود که او نسبت به پاپ بیشتر

کاتولیک است .
نجیب هللا  :درست است ؛ دراین رابطه میتوان حسب یک ضرب المتل چنین
گفت که کا سه داغتر از دیگ است .
میخایل سرگیویچ گرباچف :به نظر میرسد که وکیل یک مرد صا دق است
وچنین معلوم میشود که چون اوازمد تهای طوالنی در مذاکرات بخاطر توافقنامه
درجینوا میبا شد وآنچه که دراین اواخر درکا بل میگذرد اطالعات کا مل نداشته
باشد که این خود یک

چیزی طبعی است .

نجیب هللا :ما بطورمنظم اورا همه وقته درموردهمه چیزها که اینجا درکا بل
بوقوع می پیوستد اورادرجریان میگذاریم ؛ اما او بازهم یک آدم کله شخ است
والبته که اکثر ًا چنین می پندارند که با سپری شدن عمر درانسان آرامش بوجود
می آید بخصوص درعمر چهل سالگی عقل وفراست بر احساسات غلبه میکند و
در سن ( )91سا لگی و یا در کهولت نبا ید انسان احساسات را بخود راه دهد .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :من میدانم که این نظر در افغا نستا ن است
ورهبری همه در این مورد متفق القول هستند.
نجیب هللا  :دیروز ما درکا بل یک جلسه ویژه ای از پولیتبرو را دایرکردیم
وهمه اعضای دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغا نستا ن را بطور اشکا ر
مطلع ساختم وبرای آنها درمورد اینکه آنها درارتباط به وکیل شک وتردید داشتند
برای آنها درمورد معلومات مفصل دادم رفقا فقط یک ویا دوسوال روشن وواضح
درمورد اویعنی وکیل از من پرسید ند وفرمودند که این عقیده فرمولیشن ( توضیح
یک موضوع بگونه دقیق آن ) ازخود وکیل است ؟ او یعنی وکیل میخواست که
درفقره دوم از توافقنامه جینوا به ارتباط عدم تداخل نبا ید تذ کر صورت گیرد
بهتر که این موضوع بصورت کل درمقد مه توافقنا مه گنجانیده شود – درکل من
میخواهم براین موضوع پا فشاری وموکد ًا تاکید نمایم وآن اینکه ما با امضای
توافقنامه جینوا میتوانیم نزدیک به یک نسخه آرامتر به توسعه وضیعت بر سیم
میخایل سرگیو.یچ گرباچف  :این کام ً
ال مطلوب است اما در اینجا الزم
دیده میشود که ماحتی برای بد ترین نسخه آن در شرایط وحاالت خا ص آماده گی
داشته باشیم لذا اگرما درمورد این نسخه صحبت کنیم پس عمده ترین وکلیدی
ترین مشکل ما چه خواهد بود ؟ چگونه میتوان با اطمینان حتی درهمین وضع
وحاالت موفقیت را بد ست آورد؟

نجیب هللا

:اول ازهمه درنسخه موضوع دشواراین است که به ارتباط خروج

نیروهای نظامی براسا س توافق دوجانبه باید بحث صورت گیرد ما همچنا ن
تعداد از پیشنهاد های دیگری را نیز تهیه نموده ایم که آن را به رفقای شوروی
درکابل درمیان گذاشتیم .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :قبل ازهمه من متوجه هستم وآن اینکه این
خود مستلزم ایجاد افزایش نیروهای امنیتی واستخدام مجد د نیروهای افغا نی را
با امکا نات اولیه در دست داشتنه برای اطمینان از توان مد یریت آنها مینماید که
باید متوجه آن شد.
نجیب هللا  :کام ً
ال درست است ؛ ما ضرورت داریم که به ا یجاد نیروهای
امنیتی داخل اقدام شویم وآنهارا مجدد ًامستقر ودرمورد آنها ذهناً خودرا متمرکز
سازیم .
میخایل سرگیویچ گرباچف :ما درمورد مشکالت ما لی این نیروهای امنیتی
شماراکمک میکنیم که البته کمکهای ماشامل تهیه سالح حتی دربد ترین وسخترین
شرایط اگرهم باشد یعنی اگراین مشکالت نظیربه بزرگی کوهای افغانستان نیز
باشد.

نجیب هللا:

ما میگویم که اگر مشکل کوه هم باشد ؛ کوه باالی سر خود راه

دارد.
میخایل سرگیویچ گرباچف :

برعالوه  -ایجاب میکند که ما نبا ید وقت را
ازدست دهیم والزم پنداشته میشود که به تحکیم ساختار قدرت ریاست جمهوری
حکومت ودیگر مقامات دولتی دست بکارشویم ؛ اما پرسش دراینجا چنین است
که آیا شما اکنون همچو اشخاص وافرادی را بغرض انتصاب در همچو مقامات
دولتی وحکومتی دارید ؟
:چنین افراد وجود دارد وما درحال حاضر در این مورد کار میکنیم

نجیب هللا
میخایل سرگیویچ گرباچف  :این یک موضوع بسیار مهم است

من می
فهمم ومتوجه هستم وآن اینکه نامزدها برای این مقامات نباید از اعضای حزب
دموکراتیک افغانستان باشند بلکه بهتر است که اینها نمایند گان از احزاب دیگرویا
ازمخالفین باشند.

نجیب هللا  :این چیزی است که ما درانتظار آن هستیم ؛ ما سعی خواهیم
نمود که تعداد بیشتری را به همچومقا مات از افراد بیطرف تعین وانتصاب نمایم .
میخایل سرگیویچ گرباچف :این موضوع از هرجهت دارای اهمیت است

اگرشمابرای احرازاین مقامات دولتی ازاعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستا ن
بگمارید ویاانتصاب کنید یعنی برای ( )01تا ( )01مقام ها در والیات (بعنوان
والی) پس درآنصورت هرکس خواهد گفت کجا شد آن پلورالیسم و یا آن سیاست
آشتی ملی ودراینصورت به اعتبار ما هم لطمه زده خواهد شد ازاینکه بگویند که
این مشوره توسط شوروی ها داده شده است بهرصرت ریس جمهور باید به
نسبت منافع حزب خودمنافع همه مردم را درنظرداشته باشد ویا منافع ملی را بر
منافع حزبی ترجیح دهد تا که جهانیان تماشا کنند که دراینجا عدالت اجتماعی در
نظر گرفته میشود وبگویند که این ریس جمهور درموارد بسیار دقیق است .
نجیب هللا  :ما درحال حا ضر در تالش برای انجام این ماموریت هستیم؛ وما
دراین راستا گامهای استواررابرداشته ودرحال برداشتن هستیم ولی دراین کارزیاد
عجله نمیکنیم چونکه انتخابات برای شورای ملی درپنجم ماه اپریل آغاز میشود
ومانمیخواهیم که روند انتخابات شورای ملی راپیچیده ومغلق سا زیم وما درنظر
داریم که ازجمله این ( )01مقام دولتی یا ُپست های والیان تنها سه چوکی را به
اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آن والیات کلیدی که سازمان حزبی
ما درآنجا نیرومند و قوی است اختصاص بدهیم.
میخایل سرگیویچ گرباچف  :بسیار خوب .
نجیب هللا  :ما درنظرداریم که این ساختار را دروالیات پیاده کنیم که شامل
یک فرمانده وسه نماینده درهمکاری نزدیک باهم با شند که یکی ازاین سه نماینده
عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان ودونفر دیگر آنها از مردم محل باشند.
میخایل سرگیویچ گرباچف :اما من فکرمیکنم که شما با ید دراین راستا
ازبعضی آرزوها وخواهشا ت خود صرف نظرکنید وبا توجه به سیا ست مصالحه
ملی شما باید درهمه مراحل برای مخا لفین خودفرصت دهید که آنها د ست بکا ر
شوند وبمقا می که انتصا ب میشوند به کا رشا ن ادامه دهند وصاحب صالحیت
با شند.

نجیب

هللا ما قصد داریم تا این کارراانجام دهیم ازجمله درسطح معاون فرمانده

ادوارد سوارد نازی
میخایل سرگیویچ گرباچف :

درشورای ملی .

موضوع دیگر قا بل بحث مشکل پناهندگان
است که ایجاب توجه عمیق را مینما ید ؛ که دراین راستا باید کار زیاد ومثمری
صورت گیرد وبرای آنها درپهلوی خوش آمدید به وطن شان تا جا یکه الزم است
دررفع ودر تهیه احیتیاجات شان بذل مساعی صورت گیرد ومهمتر از همه برای

آنها درتدارک مسکن کا ر شود تا همه توطیه های اپوزیسیون نقش برآب شود ؛
همانطور که من قب ً
ال بشما گفتم ما آماده هستیم که شما را دراین مورد کمک
نما یم اما شما با ید بخا طر سرپناه به آنها از همین حاال به تهیه وتدارک مواد
ساختمانی داخل اقدام شوید.
نجیب هللا:هفته گذ شته ما یک جلسه ای گسترده داشتیم و آنهم به ارتباط
موضوع پناهند گا ن ؛ ما اکنون دراین بخش برای ( )0،0میلون پناهنده ای درحال
عودت به وطن آماده گی به کمکهای در د ست داشته ای خود داریم ؛ ما به این
موضوع بگونه ای ساده بمثابه یک ارگا نیزیشن نمی بینیم بلکه آنرا بعنوان یک
پرابلم سیا سیی مهم بویژه با پناهند گان علیه ضد انقالب بشکل هرچه فعاالنه تر
آن می نگریم .
دراینجا یک عرصه مهم دیگری از فعا لیت های ما ؛هما نا موضوع تما س
های ما با مخا لفین ما است که همین اکنون این تما س ها هرچه فعا لتر وگسترده
تر شده است ؛ وما درحا ل تالش بخا طر کشا ند ن بخش وسیع از مخا لفین به
روند مذاکرات صلح وبخصوص تشد ید کار ما با ضد انقالبیون در داخل کشور
است.
تقریباً یک سوم از ضد انقال بیون بگونه غیر رسمی با ما در تما س هستند
یعنی که تما س های ما در این روند از کا رنه تنها با گروهای میا نه رو ومعتدل
از«اتحاد هفتگا نه» است بلکه همچنان باگروه های مربوط با(حکمتیار وربا نی )
نیز است  .بد یهی است که این تما س ها با امضای توافقنامه جنیوا تشد ید
خواهد شد.
اکنون تنها درحدود ( )11هزار نفرضد انقالب فعال مخا لف ما هستند ؛ آنچنا نیکه
گفته میشود که این «گروه هفتگا نه» باهم متحد ویک پارچه اند درست نیست.
میخایل سرگیویچ گرباچف :قوتهای ضد انقالبی بطور جداگانه گاه گاهی
بیش از ( )01هزار نفر است .
نجیب هللا :بلی ؛ تعداد مجموعی مخا لفین ویا ضد انقالب ( )001111نفر
میبا شد که یک بر سوم آنها درتما س ودر مذاکره با ما هستند و ( )11هزار نفر
دیگر آنها آشتی ناپذ یرهستند .وبقیه دیگر آنها درحا ل انتظا رقرار دارند ومنتظر
نتا یج وفیصله های مذاکرات جینیوا می با شند  .وما امیدوارهستیم که بخش غیر
فعال از ضد انقال بیون را بطرف خود بکشا نیم.
میخایل سرگیویچ گرباچف :ظاهر ًا این گزینه را نیز با ید درنظرداشت که
چگونه میتوان عمل کرد در صورتیکه اگر ضد انقالبیون چه د ر خا رج از

کشور ویا چه که با درتصرف آوردن یک والیت وبعدا ً والیت دیگر درداخل
کشور به تشکل دولت موازی بجای دولت قانونی کنونی دست بکارشوند.
نجیب هللا :البته که بعد ازخروج نیروهای شوروی از افغانستا ن بدون شک
وتردید در تعدادی ازمناطق یک وضیعت دشوار حکمفرما خواهد شد ؛ پس طرح
جامع ما دراین مورد این خواهد بود که ما آنرا بدون ضیاع وقت انجام دهیم یعنی
کارمثمر درمیان مردم که همین اکنون درتحت نفوذ مخا لفین ما قراردارند .ما باید
آنها رابا تمرکز دادن قوای مسلح خود تحت کنترول خود درآوریم وبا درنظرداشت
همین اصل الزم پنداشته میشود که ما دربعضی از موارد لزوماً با ید نیروهای
مسلح خودرا به شماری از والیات کشوربفرستیم ودرآن والیات هسته ای سازمان
های نیرومند حزبی را بغرض کا ر درمیا ن مردم ایجاد نما یم بویژه درمناطق
هم مرز با پا کستان .
اگربطور اشکار وبی پرده صحبت کنیم میتوان گفت که لذ ت بخش نخواهد بود
چونکه ما از کارکرد رفقای ما ثمر قا بل مالحظه ای را بد ست نیا وردیم ؛ ما به
اکثرجا ها ومناطق کشور بخاطر جلب وجذب وتاثیر گذاری باالی اذهان مردم تیم
های کنترولی را از کابل به آنجا ها ارسال نمودیم ولی آنها نسبت به تنبلی و سهل
انگاری کاری را انجام ندادند که باعث رضا مندی ما میگردید ؛ لذا ما تالش
خواهیم کرد که با استفاده از نیرو مردم را بطرف خود جلب وجذب کنیم وما
باید با درنظرداشت خصوصیات جامعه خود عمل کنیم لذا درنظرداریم سازمان
های جدید را بخاطرکارتشد یدی ایجاد کنیم ویا سازمانهای را بگماریم که حد اقل
بعنوان نوعی با فرعمل کنیم اکنون من میخواهم که درمورد ظاهرشاه صحبت کنم
میخایل سرگیویچ گرباچف:آیا ظاهرشاه خود به ایجاد فاصله آغا ز کرد؟
نجیب هللا :ظاهرشاه سرشتاً یک شخص محا فظه کا ر است ؛ ولی بهرصورت
اوعالقمند به گرفتن موقف برای خود در روند مصا لحه ملی میبا شد .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :این خوب است که توجه ویا نگرش شما بسوی
او نسبت به (اتحاد هفت گا نه) با شد ازاینکه آنها به او نوشته اند که خاموش
باشد شما میتوانید که برخی از نکات را دراین موضوع درنظر گیرید.
نجیب هللا :ما این کاررا خواهیم کرد اما این وظیفه خود ظاهرشاه است که به
پارچه کردن این (اتحاد هفتگانه) بپردازد بخصوص گروه های افراطی از این
اتحاد هفتگا نه که با نامزدی ظاهر شاه درمقام شخص اول کشور موافق نیستند
با وجود یکه برخی از این افراطیون درتالش به ایجا د تما س با ما هستند و
نامزدی ظاهرشاه را رد میکنند .من میخواهم یک کمی بیشتر به تحلیل وتجزیه

اوضاع کنونی بپردازم :دشمن همچنان نیروهایش را تقویه میکند  ،کاروان ها
را با حمل سالح بداخل کشور رهبری میکند ودیپوها وذخیره گاههای سالح
ها رادرنقاط مختلف کشوریکی پی از دیگر ایجاد میکند ما اکنون درحال آماده گی
به تهاجم وبه ازبین بردن این ذخیره گاهای سالحهای دشمن هستیم اما ما درارتباط
با نتایج مذاکرات جینوا عملیات های گسترده برعلیه ضد انقالب را باید انجام دهیم
ودرارتباط به صحبت شما ازاینکه دشمن میخواهدکه یک دولت موازی را دریکی
از نقاط درتحت تصرف خود بوجود آوردکه بعد ًا این دولت از سوی ایاالت متحده
امریکا به رسمیت شناخته شود غا فل نیستیم.
میخایل سرگیویچ گرباچف :ما قب ً
ال دریک زمان دریکی ازگفتگوهای قبلی ما
درمورد چگونگی عمل وفعالیت لینن درشرایط اضطراری صحبت کرد یم ؛ پس
من در اینجا درمورد سیاست لینینیستی میخواهم صحبت کنم وآن اینکه لینن توجه
خودرا به دهقا نان متوسط الحال مبذول کرد ومطمین بود که این دهقا نان تغیر
جهت خواهند کرد وبه سوی بلشویکها روخواهند آورد ضد انقالب وکلچاک ها را
مواجه به شکست وناامیدی خواهند ساخت پس بادرنظرداشت این یاد آوری
درگیر ومصروف بودن با مشکالت نظا می وساختاری وجستجو راه های تماس
با مخالفین دراین برهه اززمان الزم وضرور میباشد مشروط براینکه نبا ید جنبه
های مذهبی را فراموش کرد وقتی که گروهای قومی مالحظه میکنند که شما
برای آنها نگرانی دارید آنها دراین مورد نگرانی شما واکنش نشا ن خواهند داد
وآن اینکه آنها نیز درفرجام خواهان صلح وآرامش دراین وطن میباشند این یک
عا مل تسکین دهنده است که با فرموده های قران تضاد ومغا یر ت ندارد.
درکشورما کلیسای ارتد کس دربسیا ری از موارد دیده شده است که کلیسا با
د یدگاهای پروسترویک ما با دیدگاه های سازنده نگریسته اند بخصوص از وقتیکه
ما به ازبین بردن اختالفات وپاکسازی ومبارزه علیه اعتیاد ( مواد مست کننده
ونیشه آور) وخواستار احترام متقا بل از کلیسا بخاطر اقدام کلیسا برای تامین
صلح درجامعه شده ایم دریافته ایم که کلیسا دراین راستا ازما حما یت خودرا
اعالن نموده اند  ،لذا با پیروی ازسیا ست حزب خوددرنظرداریم که با (پاتریارچ)
پیمن ودیگر اعضای شورای همکاری درارتباط به هزاره یا «میلینیوم »مسیحت
روسیه یک نشست را تدارک نما یم که این همه تالش های ما بخاطر اعمار یک
سیا ست بیرونی بوده است چونکه واقیعت ها قابل اعتماد نبوده محکوم به تغیرات
وا نامیدی میشود .
نجیب هللا  :ما نه چندان دور با نمایند های حکمتیار از نزدیک یک جلسه
داشتیم وما دراین جلسه با نحوه بسیار آزاد گفتگو میکردیم آنها بمن گفتند که شما

درمسایل اسالمی بسیا ر بجلو میروید تا جا یکه آنها میخواستند بمن یک کا رت
عضویت در حزب خود بدهند یعنی درحزب اسالمی افغانستان .
ادوارد شوارد نازی :اما آنها به ارتباط انتخاب شما به حیث ریس جمهور از
خود چه نوع واکنش نشا ن دادند .؟
نجیب هللا :آنها بمن گفتند که شما به دوچیزضرورت دارید که آنرا باید بپذ یرید؛
یکی قبول کارت عضویت از حز ب آنها (حزب اسالمی) ودیگر کنا ر رفتن
ویا صرف نظر کردن ازمقا م ریاست جمهوری افغانستان -.آنها گفتند که دراین
مورد من باید درمسکو علناً اعالن کنم که من آماده هرگونه قربانی هستم ومقام
ریاست جمهوری را بخا طر تامین صلح رهها مینما یم ؛ من به آنها پاسخ دادم
که درمورد شرط اول طرح شده ازطرف شما میخواهم فکر کنم ؛ اما برای آنها
وقت دیر شده بود  .من به آنها گفتم  :میگویند که درحدود ( )91فیصد از قلمرو
افغانستا ن درتحت تصرف شما است ؟ پس دراینصورت شما چرا درلویه جرگه
بغرض تعین وانتخاب ریس جمهور اشتراک نه نمودید ؟چونکه شما باداشتن
درحدود ( )91فیصد قلمروافغا نستا ن دست باال برای انتخاب ریس جمهوردارید
که با رای خود میتوانید کسی دیگری را به کرسی ریا ست جمهوری برگزینید
وقتیکه من آماده گی خودرا نشان دادم که من بخا طر مصا لح و آرامی وطن از
هر چیزی که دارم میگذرم .وتنها بعنوان رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان
باقی می ما نم واز مقام ریاست جمهوری صرف نظر میکنم اما اکنون که من
به عنوان ریس جمهور برگزیده شده ام نمیتوانم که به اعتماد مردم لطمه زنم.
میخایل سرگی.یچ گرباچف  :آنها شا ید که خویشتن را بیشر ریالست نشان
داده باشند وچنین وانمود کرده با شند که آنها ریا لیست هستند.

نجیب هللا:

ممکن که سیا ست آشتی ملی در موقف آنها نیز تاثیر گذار بوده.

میخایل سرگیویچ

گرباچف  :مردم هرگز از بنیاد گرایا ن استقبا ل نخواهند

کرد.
نجیب هللا  :ما بنیا د گرایان خود ما ن را داریم ویکی از آنها در حا ل حاضر
درجینیوا ( منظور از وکیل ) است .بمن اجا زه دهید تا درمورد وضیعت کمیته
مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ودفتر سیاسی وسکرتریت این حزب
کمی مکث نموده و بشکل فشرده بعرض رسا نم :عضویت این اشخاص در همین
مقام ها کام ً
ال تاید شده است وجای هیچ نگرانی را باقی نگذاشته است وما تالش
بخرچ میدهیم که بطور فعاالنه برپایه واساس نظر واحد جمعی کارکنیم.
میخایل سرگیویچ گرباچف  :شما ورفقای شما ناگذیر ًا باید هر رویداد را

با وضوح کامل در نظرداشته با شید چونکه هردو یعنی شما ورفقای تا ن در
نظر و درنگاه های مردم قراردارید و آنها سا یه وار شما ر ا د نبا ل میکنند ؛
همترازی از نیروها میتواند متفا وت با شد اما اگر شرایط اضطراری با شد ویا
اگر شرایط بگونه اضطراری حکمفرما شود ما با ید از آن شرایط خودرا نجات
دهیم بگذار که همه دراین مورد بخود متوجه شوند وباهم بدانند.
نجیب هللا  :من بسیار سپا س گذارم .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :من فقط این را میگویم که ما مصون نیستیم
ویا( ما دارای مصونیت قا نونی از برای شما نداریم ) درا ینصورت ا ست که
دوستان افغا نی ما با ید با احسا س مسولیت وبا اطمینان کا مل عمل کنند.
نجیب هللا  :خوشبختانه میتوانم که مجدد ًا این را بگویم که درجناح های حزب
ما اکنون بهبودی بمالحظه میرسد.
میخایل سرگیویچ گرباچف  :مهم اینست که در روشن کردن ویا در روشن
ساختن روابط نباید وقت را بهدر داد ویا از آن تغافل وسهل انگاری کرد چون
مرحله ویا شرایط بسیار حساس است .
نجیب هللا  :بهر حا ل نمایندگان حکمتیار مستقیماً وغیر مستقیماً سعی وتالش
کردند تا ازچگونگی وضیعت ما درارتباط وحدت رهبری حزب ما کدام خالیگاهی
را دریا بند .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :شما میدانید که این موضوع یعنی با خبری
از هسته ای رهبری برای هردو طرف یعنی هم برای آنها وهم برای ما مورد
عالقه میباشد چونکه هریک میخواهند که اهداف خودرا دنبال کنند – آنها درغرب
یعنی غربی ها ازمن خواستند تا بدانند که ما چگونه با وحد ت عمل مسا یل را
دردفترسیاسی حزب خود مطرح میکنیم هنگامیکه اگرمسایل را بطور کلی درنظر
گیریم این خود یک پرت کردن ویا ایجاد تفرقه وامواج از بی اعتمادی میبا شد
که توسط مرکز امپریا لیستی برای ایجاد بی اعتمادی خلق میشود.وبخصوص به
برافروختن وخد شه دارکردن جمیعت ایجاد شده ای ما ؛ آنها یعنی سردمداران
غربی بمن یا د آوری کردند که در دفتر سیا سی حزب شما دو ؛ سه تا چها ر
گروپ از اشخاص با طرح های منحصر بخود وجود دارند وبرخی ها میگویند
که تعداد این گروپ ها حتی تا پنج گروپ میبا شد – لذا دلیل این همه یاوه گویی
ها وچرندیات یعنی چرا؟ در صورت ادامه بحث چنین پیدا است که د شمنان
پروسترویک ( )prostroicما نیز غا فل نیستند ویکی د یگر از موضوعا تی که
آنها بگونه ایجاد تفرقه مطرح کردند ویا آنرا دامن زدند روابط ساختاری بین

گروهای قومی را درارمنستا ن و آذربایجان نشخوار واربه زبان آوردند واعالم
کردند که اولین فرد مسول دربروز این اختالفات وخونریزی های بین ارمنستا ن
وآذربا یجان شخص میخا یل سرگیویچ گرباچف میبا شد اما از ا ینکه گرباچف
توانست که این نارامی ها واختالفات را حل وفصل کرد در آنوقت ا ست که این
حامیا ن دموکراسی وآزادی سکوت مرگبار اختیار کردند .چونکه این هرگز به
نفع آنها نیست من دوباره به موضوع بنیاد گرای به صحبت خود میخواهم ادامه
دهم آنها یعنی غربی ها سعی دارند که چرخ مذهبی وبنیاد گرایی را بچرخا نند
وما را درارتباط به این موضوع درازبکستان درگیر سازند .
نجیب هللا  :آشنای قدیمی ما (کارمل) نیز مشغول همین موضوعات وبازی ها
است او میگوید که میخایل گرباچف نیز منزوی وتجرید شده باقی مانده است .
میخایل سرگیویچ گرباچف :سیاست پروسترویکا ( )perestroikaدراتحاد
جماهیر شوروی یک سیا ست کام ً
ال بجاوواقعبینا نه وبیا ن نیازمندی های واقعی
مردم میبا شد ومردم ما این سیا ست را همه جا نبه درک نموده اند واین سیا ست
در واقیعت امر با سیا ست آشتی ملی که توسط رهبری حزب د موکراتیک خلق
ا فغا نستا ن مطرح ؛ تدوین ودنبا ل میشود همخوانی داشته ویک سیا ست باهم
موازی وبرابر اند  .البته که برای تحقق همچو سیا ست یک اراده قوی سیاسی
با قاطیعت هرچه تمام ضرورت دیده میشود ؛ اما آنچه که رفقای شما قب ً
ال دراین
مورد بمن گفتند چنین است که مالقات ما با شما در ا ین روند درحا ل حرکت
به سمت درست آن ا ست  .لذا لطفاً ما را از آنجا یکه با کارهای جا مع ازاین
کا رراضی هستیم بگذارید که با اعضا ی کمیته مرکزی حزب د موکراتیک
ا فغا نستا ن درتحت رهبری رفیق نجیب هللا کار کنیم وهر آن کسی که به این
شیوه کار میکند او رامیتوان یک شخص انقالبی واقعی نا مید .ولی کسانیکه در
مورد ایده ها نظریات مردم به تجارت بیا نداز خود درگل والی غوطه ور شده
اند واین مسیرحرکت را ترک کرده اند شما دیگر به آنها ضرورت ندارید وبهتر
است که از شر او خالص شوید بخصوص در این شرا یط حسا س وسرنوشت
سا زکه درمورد خود درمورد مقا م ودرمورد درآمد و عایدات خود فکر میکند
فکر کا م ً
ال نادرست وغیرمجاز وناروا  .چونکه انقالب مستلزم تعهد کامل است
( )samoodachaوبا ید اذعا ن کرد که دراین برهه اززما ن نیا زبه ترسا ندن
های قوی نیست « ادای کلمات به حرف های بلند».
نجیب هللا  :مشکل تشکل ویا ساخت یک فرم ریاست جمهوری دولت بسیار
مهم ودرخور د قت است ؛چونکه ما دراین مورد از تجربه کافی برخوردار نیستیم
اما با توجه به ویژه گی های جامعه ما فکتور ویا عامل ویا مقام ریس جمهور

برای ما اهمیت بسزای دارد یا عامل اصلی دبیر کل بودن است ولی به نظرمن
ایجاد یک اپرات کوچک ازکارشنا سان بسیا ر فعا ل در کنار ریس جمهور که با
مردم درتا مین ارتباط با ریس جمهور ومردم فعال با شند از اهمیت فوق العاده
برخوردار میتواند با شد که ما تاکنون به این اصل نایل نیامده ایم ویا ستاف خودرا
از همچو کارشناسان ماهر تکمیل نکرده ایم ؛ لذا ما نمیتوانیم تصمیم بگیریم که
ریاست جمهوری ومسولین اجرایوی درکنا ر ریس جمهور با یکد یگر چه نوع
ارتبا طی داشته با شند ما در کابل هنگام گفتگو با کارشناسان شما از آنها تقاضا
بعمل آوریم که دراین راستا مارا کمک نما یند چنا نچه که ادوارد امورسیوچ
(ٍ )Eduard Amvrosiyevichدراشاره بما گفت که این موضوع از صالحیت
خود شما است .
میخایل سرگیویچ گرباچف :درواقع ما نمیتوانیم چیزهای را که شما دراینجا
دارید درآن مورد به شما د یکته کنیم چونکه کارهای دفتری شما با طرز کارهای
ما هیچ شباهت وهما نندی ندارد وعالوه برآن ما خودمان بخاطر ایجاد بهبودی
کامل درکارهای رهبری مشغول هستیم  .البته ما میتوانیم رفقای خودرا بخاطر
سازماندهی کارهای صرفاً فنی وحرفوی برای دفترریاست جمهوری شما بفرستیم.
دراینجا ضرور پنداشته میشود که مرزهای وظیفوی باید تعین شود از جمله همچو
تعین مرزهای وظیفوی درسطح واالیات .از آنجایکه همه بنا ها ونهادهای باقیمانده
براسا س انتخابات تشکیل خواهد شد .اما والی ( )governorرا با ید شخص
ریس جمهور بحیث نماینده خاص خود تعین کند چونکه مقام او به حیث باالترین
مقام مرکزی درتحت زعامت ریس جمهور بوده که باید باداشتن اتوریتی کامل
ایفای وظیفه کندوآوامرریس جمهور را درعمل بمنصه اجرا گذارد و راپور کار
خودرا مسوالنه به ریس جمهور ارایه نما ید واین شما ریس جمهور هستید که
اورا درکاهای اش تعقیب ودنبال نماید که آیا فعا لیت های را که او انجام میدهد
با فرم ها ونورم های که از جا نب شما تعین شده است مطا بقت داردویا درست
است ؟
نجیب هللا  :اشتباه ما درگذشته این بود که ما یک ساختار تشکیالتی مشتمل از
پنج نفررا بعنوان کمیته رهبری والیت بعوض آنکه مرکزیت را درنظر میگرفتیم
تعین میکردیم وصالحیت ها ی این پنج نفر را یکسان درنظرمیگرفتیم اما اکنون
براساس توصیه های رفقای شوروی درنظرداریم که یک سیستم واحدویک پارچه
را درتحت نظر وصالحیت عام وتام مرکزی والی والیت ایجاد کنیم .
یک موضوع دیگر که بربنیا د سیا ست آشتی ملی با ید بطور ثابت درزیر نظر
ریس جمهور قرارداشته باشد ویا که ریس جمهور شخصاً به آن توجه دایمی داشته

باشد  ،تقویه هرچه بیشتر نیروهای نظا می است .ولی متا سفا نه با وجود این
واقیعت که نیروهای شوروی از افغا نستا ن درحا ل عقب نشینی هستند ،قوت
های نظا می ویا اردوی ما تا هنوز توانا یی مستقالنه انجام عملیات های نظامی
را علیه دشمنان ما ندارند که دشمنان مارا شکست بدهند چونکه سطح مطالبات
ما برای مواد وتامینات ومهمات باال است ودرپهلوی آن منسوبین و سربازان ما
ضرورت بیشتر به فن محاربه دارند اما بازهم ازشما دراینجا تشکر مینمایم که
مارادراین بخش کمک مینماید باوجود کمبود پرسونل بویژه کمبود افسران جوان
ولی با آنهم میکانیزم برای باال بردن سطح زندگی پرسونل ما ایجاد شده است
اما تا هنوز یک چرخش کامل بخاطر بهبودی دیده نمیشود( ، )otdachaاما
با آنهم ما تا حال قدم های اضافی را بجلو می برداریم وتمام امکانات را مطالعه
میکنیم که این مشکل سرراه پرسونل را حل وفصل نما یم .دیگرهیچ راهی وجود
ندارد به جزاینکه تا قدرت وتوان نیروهای نظامی را ازنظر تعداد به ()011111
نفر نرسا نیم .
همانطور که قب ً
ال به آن اشاره کردم واحدهای بازنشستگی نظامی ما برنامه
ریزی شده است وستاد عالی ما بسیار خوب وعالی کار میکنند تا آنکه شوراهای
نظامی را درجزوتام ها؛بریگا ردهای مرزی راایجاد کنند که درآنوقت ما میتوانیم
که بصورت دایمی بهبودی را کسب کنیم درصورتیکه به ساختار نیروهای مسلح
کماندوی نیز داخل اقدامات شویم چونکه این واحده ها میتوانند بگونه فعاالنه
درشکل گیری نظم خاص کارکنند ونیروهای امنیتی براساس نیازمندی وزارت
امنیت دولتی تشکیل خواهد شد  -پس ما کا ری را به پیش خواهیم برد که توان
وقدرت این نیروهای امنیتی را از نظر تعداد به ( )00111نفر برسانیم وآنهم از
بهترین وورزیده ترین واحدهای وزارت امنیت دولتی وارد که بعد ًا تحت آموزش
وترینیگ خا ص قرار خواهند گرفت .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :البته که بر اساس تیپ بریگاردها در واحدهای
بریگاردی .
نجیب هللا  :بلی  -بریگارد های امنیتی که در چهار استقامت ومحور در کا بل
جا بجاو مستقر خواهند شد ووظیفه اصلی آنها محا فظت و نگهبا نی از مردم و
ومراکز اولیه درکابل خواهد بود که در پهلوی آن امنیت رهبری را نیز تضمین
خواهند کرد  .اما اگر بصورت همه جانبه صحبت کنیم این برنامه ای طراحی
شده نیز در جلو خود یک سلسله مشکالت وپرابلم ها را نیز دارد ازجمله کمبود
لوازم ووسا یل وتامینات فنی وتخنیکی .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :ما همه نیازمندی ها و وضروریات شما را

دراینمورد در پولیتبرو (دفتر سیاسی حزب خود ) مطا لعه وبررسی خواهیم کرد
اما من فکر میکنم که مسا یل وموضوعا ت نظامی واقتصادی با ید بصورت
جداگانه درنظر گرفته شود.
نجیب هللا  :مطلب مهم وعمده اینست که هسته ارتش ما از نیروهای خا ص
امنیتی تشکیل شده است که ما نع هر نوع تالش ها ی کود تا شده میتوانند ؛ ولی
دراینجا درساحه نظا می یک مسله دیگر درارتباط با سیا ست نظا می جلب توجه
میکند واین همان پرابلمی است که ما درکنا ر ودرپهلوی نیروهای نظا می خود
چندین واحدها و یونـت های را از گروها وباندهای که بسوی ما آمده اند تشکیل
داده ایم (یونـتهای قومی) .واکنون این گروها ی قومی با خروج نیروهای شوروی
از افغانستان بسیا ر نگران هستند که مبادا توسط ضد انقالب مورد تخت وتا ز
قرار نگیرند واز آنها انتقام جویی صورت نگیرد؟ لذا آنها از ما تقا ضا ومطالبه
مینمایند که ما با ید سالح ومهما ت در اختیا ر آنها بگذاریم ؛ لذا ما دراینمورد از
رفقای شوروی میخواهیم که در این زمینه با امکا نا تی که در دست دارند در حل
این پرابلم مارا نیز کمک نما یند .
ما میدانیم که اقتصا د برای حل اهداف داخلی و مشکالت بیرونی اهمیتی
خاصی دارد ولی متاسفا نه که ما بد ون کمک های جامع اتحاد شوروی نمیتوانیم
برنامه های خودرا تحقق بدهیم چونکه رشد بخش عواید دولت برای بودجه دولتی
در سالهای اخیر به ( )01درصد افزایش یا فته است  .درحا لیکه از سوی دیگر
هزینه ها ومصارفات ما به ( )01درصد رسیده است که درحدود ( )01فیصد آن
در بخش نطامی به مصرف میرسد  ،فرایند های تورم وانفالسیون درحال توسعه
وانکشاف است ؛ وارزش پول افغانی درحال سقوط است ؛ قمیت ها از ( )01تا
( )01فیصد بگونه ای نوسا نی در حال افزایش خود است افزون بر آن تا حدود
بیش از(  )01ملیارد افغانی ساالنه از کشور بیرون کشیده میشود قروض وبد یهی
های دولت پنج برابر شده است که همین اکنون مجموع بدهی ها تا ( )011ملیا رد
افغانی رسیده است.
میخایل سرگیویچ گرباچف  :وما درعین زما ن در کا ر تجا رت و در
با زسا زی یک شرکت خصوصی از کا ر رفته دوچرخه قرار داریم .
نجیب هللا :من درواقع به جد یت تمام با ا ین مشکل برخورد کرده ام وما لک
این شرکت خصوصی را به دفتر کار خود دعوت کردم وبا او دریک فضای آزاد
صحبت کردم واز او همه جزیات به ارتباط کار وفعا لیت شرکت اش پرسیدم که
مشکل شما ویا شکا یت شما از چه قرار است او مثل همیشگی جواب داد که من

هیچ مشکل وهیچ شکا یتی از کسی ندارم  ،من میدانم که این چنین نیست ومن
فکر میکنم که اوازمسولین امور ویا ازبعضی بیروکرات ها می ترسید ونخواست
ازکسی درمورد به شکا یت دهن باز کند اودرپایان صحبت خودگفت که من تلیفون
ندارم ونبود تیلیفون باعث مختل شدن کارهای روزانه ام میشود من به اوقول دادم
که ا ین مشکل شما را حل مینما یم ودراینمورد شمارا کمک میکنم .
ما همین اکنون کمبود محصوالت نفتی را احساس میکنیم وتا هنوزمسولین
اموربه کاریک پاالیشگاه با ظرفیت( ) 111111تن درسا ل درشبرغان آعاز بکار
نکرده اند از سوی هم برنامه های ما بخاطر افزایش وتولید شیشه کاغذ و وکاال
های دیگر اساسی ومختلف هنوز به راه نه افتاده است -در کشور ما همین اکنون
در حدود ( )011111اطفال درمکاتب مصروف تحصیل میبا شند که از این جمله
تنها ( )01آنها شرایط الزم تحصیل وآموزش را دارند و چیزی کم وبیش ()01
ملیارد افغانی ضرورت است تا که اگر بتوانیم برا اطفال مکاتیب اعمار ویا ترمیم
نمایم وجاده های تخریب شده را از سر بازسازی نمایم لذا من دراینمورد از شما
میخواهم بپرسم که شما با درنظر داشت انکشا ف روابط حسنه ای دوجا نبه بین
کشورهای ما بما در حل این مشکالت موجود ما میتوانید کمک کنید ؟ گرچه
ما تا همین اکنون در بسا جهات از طرف دوستان شوروی خود کمک شده ایم .
توسعه روابط دوجا نبه بین ا فغا نستا ن وشوروی اهمیت تعین کننده ای دارد
واین خود باعث افزایش و ا ستحکا م سنگ پا یه دموکراسی میشود وحکو مت را
میدان میدهد که به کاردانی وابتکار در مخا لفت با ضد انقالب د ست بکا ر شود
اما سوالی که دراینجا به میا ن می آید ا ینست که با وجود عقب نشینی قوت های
شوروی ازافغانستان چه چیزی خواهد توانست که جاگزین این خالیگاه همکاری
های نظامی بین این دوکشور شود اما تا جایکه دیده میشود این خالیگاه را با
همکاری های اقتصادی میتوان جاگزین کرد ولذا ضروری میباشد که توجه مان
را به تجارت بین هم معطوف نما یم .
ما این درک را داریم که ما دربسیاری اززمینه های مختلف از شما تقاضای
کمک نموده وتا هنوزمینما یم یعنی ازتحول دهی اقسام کاالها تا کمک های مستفیم
مالی ؛ لهذا اگر شما موافق با شید ما تما م پیشنهادات خودر به ارتباط رفع
نیازمندهای ما به رهبری اتحاد جماهیر شوروی تقد یم مینما یم .
در حال حاضر یک مسله دیگر و آنهم مجددا ً درعرصه نظا می؛ وآن اینک ایا
ممکن است که یک بخشی از پرسونل کاری نظامی خودرا دراینجا درکنارما باقی
بگذارید یعنی در حدود به تعداد از ( )01تا ( )01هزار نفر و آنهم بخاطر حفاظت
از تسهالت اقتصادی و آموزش درمراکز آموزشی برای پرسونل نظامی ما .

میخایل سرگیویچ گرباچف با توجه به درخواست شما باید گفت که تقاضای
شما دراینمورد تاهنوز به ارتباط نیروهای نظامی طرف توجه مشاورین نظامی
شوروی قرارنگرفته است .
نجیب هللا  :من در مورد مراکز آموزشی وگروهای ونیز به ارتباط نگهداری
وعملیاتهای در فرورد گاه به گروهای فنی وحرفوی صحبت کردم .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :این باید مورد توجه قرار گیرد  ،البته که این
همه موارد بشمول بودن ونبودن مشاوران نظامی نیروهای نظامی درچارچوب
موافقتنامه جینوا داخل میباشد ؛پس بطو.ر طبعی هنگامیکه همه تجهیزات نظامی
بشکل کمک بشما تحویل داده خواهد شد وشما نیز ناگذیر به جذ ب این کمک ها
نیز میباشد پس این تحویلدهی شا مل درتمام بخش ها نیز میبا شد .
نجیب هللا  :اگر احتمال داشته باشد بهتر خواهد بود که تمام جنبه های اصلی
این موضوع در معاهده جدید دوستی بین مایان فرموله وتسجیل گردد.
میخایل سرگیویچ گرباچف  :بلی چرا نی ؟ امکا نش هست.
نجیب هللا  :ما در حا ل سعی وتالش برای حل مشکالت درارتبا ط آموزش
پرسونل نظامی وبه انجام این ماموریت با امکانات در د ست داشته ای خود ما
هستیم ولی ما میخواهیم که درحل این مشکل سهم وهمکاری اتحاد جماهیرشوروی
را نیز باخودداشته با شیم وازسوی هم در بدترین حالت وشرایط با در نظرداشت
یک سناریو ضعیف ونا توان که اکنون به آن مواجهه هستیم  ،ما میخواهیم که
در شما ل کشوربگونه احتیاط وپیشد ستی یک نهاد قوی ونیروندی ازقوت ها را
ایجاد وجا بجا نما یم چنا نچه که ما قب ً
ال دراین راستا قدم ها ویا گامهای شمرده را
بجلو برداشته ایم  ،وما این موضوع را به دوستان شوروی ما نیز اطالع داده ایم
ویابه آگاهی آنهارسانیده ایم وآنچه که دراین زمینه مابا استفاده ازامکانات مشترک
امنیتی میتوانیم انجام دهیم یک جهش ویا حرکت جد ید بخا طر رونق بخشی
تجارت مرزی بین ا فغا نستا ن واتحاد شوروی میبا شد که باید آغاز شود .
این ایده ونظریات اصلی است که من میخواهم آنرا دراینجا توصیف کنم آنچه
که من این موضوع را درکابل با رفقای شوروی درمیان گذاشته بودم ودرمورد
آن به بحث ومذاکره نیز پرداخته بود یم من میخواهم مجد د ًا تا کید نمایم که من
درشخص شما میخا یل سرگویچ ورفقای شما نسبت به دوستی شما با مردم خود
نشانه های دوستی واقعی را مشاهده میکنم واین بسا مهم است که تمام جهان به
ارتباط این دوستی ویک پارچگی بین مردمان ما که در حا ل توسعه وپیشرفت
است بدانند – ما حما یت وهمبستگی شما را درمورد مردم خود عمیقاً احسا س

میکنیم وبه این دوستی از ته دل ارج میگذاریم واز آن ستا یش میکنم .اما  ،ما
خودما ن ازهیچگونه تالش ها که بتوانیم وظایف محوله خودرا بخوبی انجام دهیم
از هیچ تالش مضا یقه نمیکنم .
میخایل سرگیویچ گرباچف  :من دو روز پیش با « فیدل کا سترو» توسط
تیلیفون صحبت کردم وازجلسه ای قریب الوقوع وبازدید بین ماوشما در تاشکند به
اواطالع واگاهی دادم ؛کا سترو ازتدویر این جلسه ای قریب الوقوع با عالقمندی
زیا د اظهار خوشی کرد وحما یت خودرا ابراز وتمنیات نیک ورفیقانه ای خودرا
بشما نیز اظهار نمود -کاسترو صریحاً یادآورشد که او شما را زیاد دوست دارد
وامیدواری اش را ابراز داشت که شما نیز اورا دوست داشته باشید .اوگفت رفیق
نجیب هللا نظر به مصروفیت های که دارد درشرا یط کنونی نمیتواند که به کوبا
سفر کند ولی او باید بخا طرداشته با شد که ما در آینده های نه چندان دور منتظر
سفر شا ن به کوبا هستیم .
من نیزهمه جانبه همچو رفیق فیدل کاسترو به این باور واعتقاد هستم که رفیق
نجیب هللا این توانایی واستعداد رادارد که افغانستان را بسوی یک افغانستان جدید
وبا شکوه وباعظمت رهبری نموده وسوق میدهد.
من همچنان دوروز قبل با سفیر دولت هند درمسکوصحبت داشتم حینیکه او پیام
دوستانه ای از« راجو گاندی » را برای من با خود آورده بود ما هردو درمورد
مسایل زیربط بین هند وشوروی صحبت کردیم ومن درضمن به اطالع او رساندم
که من عن قریب با رفیق نجیب هللا در تاشکند طی برگذاری یک جلسه مالقات
وبازدید مینمایم وهنگامیکه من با هییت معیتی ام از تاشکند به مسکو با ز گشت
کردیم اطالعات مربوط به جلسه ای تا شکند را به اگاهی شما خواهم رسا نید
تا که شما آن اطالعات را به دوست ما راجو گاندی برسا نید .
سفیر هند دراین زمینه تاکید کردو گفت که هند ودر راس آن راجو گاندی
عالقمند است که افغا نستا ن به مثا به یک کشور مستقل وغیر منسلک با داشتن
روابط تنگا تنگ ودوستا نه با هند وستان و اتحاد جماهیر شوروی درمنطقه با قی
بما ند او یعنی سفیر هند خاطر نشان ساخت که هند درفراهم آوری روند همچو
دوستی اماده بوده واز هیچگونه تالش دراین راستا مضایقه نخواهد کرد.
وازاین چه بهتر که ما وهند درتقویت موقیعت رهبری افغانستان باهم تشریک
مساعی می نما یم .
لذا با ید گفت که ماو شما دریک زمان خوب باهم اینجا در تاشکند مالقات کردیم
چون که ما نیاز داریم که مواضع مشترک خودرا قبل از توشیح موافقتنامه جینوا
فرمولبندی نما یم که این کار را کرد یم تا که آنها مطمین شوند که موافقتنامه را

بدون کدام ما نعه امضا کنند وچیزی بس مهم ویا چیزی بسیا راصلی که درتوافق
مشترک باید مد نظر باشد هما نا برداشتن قدم های استواردرجهت توسعه اقتصادی
افغانستان است ؛ ما تمام موضوعا تی را که مربوط بما میشد آن موضوعا ت را
به بحث ومذاکره گرفتیم وبروی آن باهم توافق کردیم وهمچنا ن وظا یفی که من
بعد بما در روند انکشاف افغانستان بما سپرده شود آن وظا یف را به کما ل میل
تحقق خواهم داد ودرحل وفصل همه مشکالت درپهلوی همد یگر سعی وتالش
خواهیم کرد.
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