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ر خوبی دارد ولی  نه همه از او حمایت  تصویر بسیاوضع موجود از نجیب:شوردنازی

نشان میدهند اما  این  ، حتی که در حلقه رهبری بعضی از رفقا  از خود کمرنگی میکنند 

مه  برنا  یت این اودر طرح وحما  که که او بدرستی صحبت میکند ومیگوید نجیب است 

 -خود گرفته است به د ستا ن  ر را  خود هیچ کسی دیگری  ندارد  بلکه او خود این ابتکا

من فکرمیکنم که این روسایی مجاهیدین افغان اند  که با محاسبه غلط خود از کشوری که 

اقتصاد آن درهم وبرهم است  اشتباه  میکنند  که از مذاکره وصحبت  بخاطر حل معضله 

                                                                                                                                                  .افغانستان امتناع می ورزند

کمی ازآن افرد که ازدهه های گذشته  نسبت به شوروی  احساس  تعداد از سوی دیگر     

ون زنده دوستا نه ورفیقا نه داشتند زنده باقی مانده اند اما آن تعداداشخاص وافرادی که اکن

اینست  که دراین کشور وان رهزن شمرد ، موضوع قابل بحث تنیستند همه ای آنها رانمی

نه تنها که  هیچ  یک  پرابلم  به  نفع دهقا نا ن حل  وفصل نگرد یده است  بلکه عملکرد 

بوروکراسی دولت دراکثرموارد کند وضعیف است وکمک ها ویا مشوره دهی  مشاوران 

    . از تنگ نظری  ذهنی مشا وران  ما شکایت داردنجیب   چنانچه که  ما نیز بی اثر است

من  درحال حاضر  نمیخواهم که به روی این موضوع به تفصیل صحبت کنم ؛ که آیا    

رفتن ما به افغانستان  درست بود ؟ ویا ما دراین زمینه  کاری درستی را انجام داده ایم ؟ 

اما آنچه راکه  دراینجا  نا گذ یرًا با ید خاطر نشا ن سا زم اینست  که ما  بد ون  آنکه  با 

ردم ووضیعت واقعی  آن کشور کم وبیش آشنایی ویا شناختی داشته با شیم روانشنا سی م

به آن کشور رفتیم ؛ این یک واقیعت انکار نا پذ یر است  وهرآنچه را که ما با رفتن خود 

                                .                                  درانجا  انجام داده ویا انجام میدهیم  با شخصیت اخالقی کشور ما سا زگار نیست 



.                                                                 واقعاً که  این ناسازگاری بود که ما به آنجا رفتیم :  گرومیکو

با ید اذعا ن کرد که طرزبرخوردنسبت به ما منفی ترازآن است آنطوریکه  :زی  نا شوارد

                                                                                                                                                              .    به نظر ما میرسد

یک ملیارد روبل هزینه می پردازیم  برای این هدف ناسازگار همه سا له درحدود  وما     

 ضرورت مصرف آن دیده میشود ومسولیت آنرا نیز باید بدوش کشید  پول بسیار زیاد که

وشما به همین منوال  بار بار  ویا مجد دًا باید ازنحوه مصرف  این پول گزاف با جزیات 

که برای ما   است  آن  به تفصیل حساب دهید  که درحال حاضر  این موضوع افغانستان

ما (  رجکوف)  ایوانیوج  نیکوالی  شود،می م  تما  (نخست وزیر شوروی)به چه قیمتی 

امریکا  چنین فکر  متحده   درایاالت اما   ست نداریم  تی بد دراین مورد تا حال  اطالعا

دالر میباشد وژاپانی ها نیاز (دوملیارد) ز ما  برای پیشبرد این جنگ ساالته میشود  که نیا

البته که من درمورد  .تخمین میزنند دالر (سه ملیارد)ساالنه مصارفات ما رادرافغانستان 

.                                                                زندگی مردم افغانستان صحبت نمیکنم  که برسر آنها چه آمده است 

ما اکنون درمورد این انقالب نمی خواهیم  صحبت  زیاد کنیم   ویا  به ارتباط :  گرباچف

انقال ب که  چگونه بوقوع  پیوست  زیاد نمی پیچیم ویا اینکه ما در  نحوه شکل گیری این

مقا بل آن ازخود چسا ن واکنش نشا ن دادیم  ویا چگونه  به ارتباط  آن  که آیا  نیروهای 

                    .                                                  نظامی خودرا به آنجا بفرستیم ویا نه ؟ دو دله ومتردد شد یم  

.                                                                                                 بلی بلی :  گرومیکو

که ما با ید  درآنجا  د ست  به چه اقداما تی   ل حاضر الزم دیده میشود درحا : گرباچف 

.                                                                                       یم زنیم  ویا چه اقداما تی را روی د ست گیر

اًل با رضایت ااحتم...داده شد کاماًل موافقم  نجیب من با توضیحاتی  که توسط : گرومیکو

مبنی برایجاد یک نوع دولت ایتالفی که  ضرورت ایجاد آنرا ما نیز احساس میکنم  نجیب

ویا ضرورمیدانیم واین برای پیگیری سیا ست جد ید ما  منا سب نخواهد بود که مشاوران 

         .                                                                                     خودرا فرا خوانیم 

واقعاً که یک گذارش  واقعبینا نه (  شواردنازی)گذارش  ادوارد  اموروزیوچ  :رجکوف 

ودرستی بود مبنی براینکه اطالعات قبلی ما درمورد افغا نستا ن عینی نبود ولی وضیعت  

مارا مجبورساخت  که مجددًا با پرابلم بطورجدی برخورد نمایم  ونبا ید به موضوع ساده 

            .                                                                                                                            ما ... البته .... مهم است   نجیب د   چونکه  شخصیتبرخورد کر

                                                         .                  هریک از قریه ها  پر از همچو شخصیت ها است :   باچفگر

افغانستان یک جامعه بیسواد است  که این انقالب  منجر به بد تر شد ن مردم :   رجکوف

طی دوسال پیشرو باشیم  پیاده کردن یک سیا ست  بهتر در  ل ید به دنبا با آنجا گردید ، ما

دن قوای بشری پول و  فرستا که به عوض   مجبورهستیمست  وبرای پیاده کردن این سیا

نفت سفید بپردازیم  مردم ما درک نمیکنند ویا اطالع ندارند که ما درآنجا به چه اقداماتی 

                                 ؟ل  چرا درآنجا هستیم  ما دراین مد ت هفت سایا دست میزنیم  و



انستان آسان است  ولی ما نمیتوانیم که همه چیز را خارج شدن ویا بیرون رفتن ما از افغ

بدست سرنوشت آن بسپاریم که البته درآنصورت دیگر کشورها  مارا ترک  خواهند کرد  

یعنی که دوستان وهواخواهان ما ازما فاصله خواهند  گرفت  پس ما  دراینضورت  نیا ز 

زمینه  خروج  ما از افغا نستا ن به زمان داریم  تا مراحل قدم به قدم  پیش رود  تا  آنکه 

 مساعد گردد  وتا آنوقت  باید چنان قدم های سازنده برداشته شود  که همه  امورومسا یل 

ایجاد یک افغانستان دوست  باید درتحت نظر باشد  وبه اقدامات سازنده دوام  داده بخاطر 

یشید ؟ وچه چیزی  ؟ چرا به ایجاد یک ارتش نیرومند نه اندکار بخاطر یک ارتش  –شود 

مانع از بین رفتن  آن خواهد شد ؟ عدم دسترسی به پول خوب ؟  آنها  یعنی  مردم  دیگر  

اگر بطور کلی صحبت شود  من ایده ای ارتش ).....(  به  دادن شعار ها   با ور نمیکنند 

الح س که    مزدبگیر رادور ازدسترسی  به آن رد نمیکنم  برای ما  این  بهتر خواهد بود

مهمات را در دست خود داشته باشیم واز آن نظاره کنیم  بگذار که اگر آنها بخواهند بینهم 

وهدایت کننده میتواند  بجنگند پس دراینجا توافق بر موجودیت یک سیاست موازی فعاالنه

س با پاکستان  را مورد استفاده بخاطر حل وفصل معضله قراردهد ازجمله تماهمه چیزها

                                                                                                         .  امریکا  وایاالت متحده

ما نمیتوانیم که به مردم از راه گزینه  جنگ وارتش آزادی بیاوریم     :  ایگور لیگاچوف

 شوارد نازیچونکه ما دراین راه ویا گزینه شکست خوردیم  پس دراینصورت اطالعات 

نیز میباشد  پس   وخطرناک  اطالعات درست ودست اول  است باوجودیکه بسیار مهیب

که آشتی ملی    کنمنیست  من فکرمیمی گزینه ای خوبی به صراحت باید گفت که راه نظا

                                                                                                          . گزینه ای درست وصحیح میبا شد

بپرسیم وبه مردم خود اجازه دهیم ، بگذار که  سربازان ما ر این سوال را ازمردم گا       

کشته شوند ویا هرنوع کمک دیگری بنما یم ؟ من فکرمیکنم که هر یکی ازمردم  درجنگ

                                                                                             . ما تا اخرین فرد ازمردم راه دومی یعنی آشتی ملی راخواهند پذ یرفت 

به گفتگو  پاکستانی ها ،هندی ها ، چینایی ها وامریکایی هاواگرما بخاطرقطع جنگ با     

بپردازیم  پس درآنصورت  ما باید مثل امریکا یی ها که ویتنام را ترک  نمود ند درحصه 

خود عمل بالمثل را انجام دهیم   حالنکه همه میگویند  که ما تا کنون به این نقطه نرسیده 

                                                                                                                                     . ایم 

وضیعت نظا میان ما دراین آواخر :  (Sergi .L.Sokolov) مارشا ل سرگی  ال سکلوف

 بد ترشده ا ست، پوسته های گا رنیزیون ما دوچند شده است آنها تنها و محضاً درقریه ها

عین چیزی را به مراکز جمیعت  ودرقشالق ها علیه مخا لفین می جنگند؛ تالفی جویی ویا

پس دراینصورت غیر ما بمالحظه نمیرسد   درپروگرامندن  اصاًل برگردا مه مردم  عاویا

                                               .                             می بتوانیم دراین جنگ موفقیت را از آن خود سازیم ممکن است که از راه نظا

فلهذا اولین وظیفه تاخیر ناپذیر ما  این خواهد بود که رهبری افغانستان را هرچه بیشتر    

از   آن  راه تحقق  ودر ید  نما  را بمردم خود پیشکش  مه آشتی ملی یم که برنا تشویق نما



می گزینه ای  نظا زهم راه  درآنصورت با پس   یقه نه نماید  هچگونه سعی وتالش مضا

همین   نچه چنا  بسیار هنگفت است ی  افغانستان که مصارف اردوچونخوب نخواهد بود

شد وبرای  ملیارد روبل  میبا( 5،3) هافغانستان ساالن ویا اردویمصارف نظامیان  ناکنو

اضافی  برای سال   ملیارد روبل ( 5،2)هر جهت آماده به جنگ باشند آنکه آنها بتوانند از

که تمام هر آنچه را اردو نیاز دارد  باید شده است  وآن به این منظور    پیش بینی  دیگر

نفر از  سربا زان  ( 2191)درحدود ( 2891)که درسال  تکر اس قابل تذبرآورده ساخت 

                                                             .ن های شرین خودرا ازدست دادند ما در جنگ جا( 01)اردوی  

نتیجه گیری  نوظع اقتصادی وکمک ها اقتضادی  چنیتحلیل وتجزیه از بادرنظرداشت    

میشود که مقامات افغا نی ازآنچه که برای ضروریات آنها کمک صورت میگرد سه با ر 

بیشتر تقاضای کمک را از ما مینما یند  وما نیز میدانیم که آنها به این کمک ها نیاز مبرم 

به ( 2892)نچه ما در سال  نااهم سازیم چدارند  که ما باید این نیاز وضرورت آنها را فر

ن افغانستان   ی که آز آن نخبگاککممیلیون روبل کمک بل عوض کردیم ( 211)ها مبلغ آن

ل خاک وگوگرد را ت تا جایکه حتی آنها تی را ودهاند ونه مردم روستاها ویا ق مستفید شد

                                                                                          . اقتصاد خویش در دسترس ندارند  نیز  به نسبت ضعف

ما مسلهء افغا نستا ن رابیش ازهرچیزی دیگرمورد بحث ومداقه قرارمیدهیم  :چیبریکوف

رفقا  مسله ء مورد نظر را خوب تحلیل وتجزیه کرده اند  وما از این تحلیل وتجربه رفقا 

یاد توجه صورت گیرد  بسیا ر چیز ها ی را آموختیم ، ولی اگر به اسناد در دست داشته ز

درآنصورت  چیزی جد ید را در نخواهیم یا فت که آن موضوع  را  قباًل توضیح  نکرده 

.                                                                                                 با شیم ویا  آن را با رفقا یکجا تحلیل وتجزیه نکرده باشیم 

 ا دراینجا  کدام موضوع  جدید قابل مالحظه را به ارتباط  وضع موجود درافغانستان م    

درمیان گذاشته   رمل کابا  میخا یل سرگینویچ گرباچفایا این موضوع را رفیق  -نیافتیم  

        ویا نه؟                                                                                                                      

نیکه  ما زما –می ورزیم  کید  ید وبرآن تا تا ما پالسی وخط مشی خودرا کامالً  :گرباچف 

.                                                                                                 رونمیگردانیم یعنی از اجرای آن عقب نشینی نمیکنیم  آغاز به یک کارکنیم  از آن

ما بخاطر آنکه  درهمه موارد عمل خوبی را انجام دهیم  ضرورت آن دیده میشود  که     

که  ما باید کمک ه  باید تحلیل وارزیابی کرد  وآن اینموضوعات ویا مسایل را  همه جانب

     ر ببریم  تا درجای منا سب  مورد  استفاده  قرارگیرد  بکا  چگونه وهای خود  را چسا ن 

وبه ارتباط سیاست خارجی ما باید گفت  که  میکانیزم  سیاست خارجی  را باید از طریق 

افغانستان    و زیدخل بودن پا کستا ن در قضا یای کوردیویز{ نماینده سازمان ملل متحد } 

که  برای پیاده  کردن میکا نیزم  درست سیا ست  سعی شودو . ببند یمبا د قت تمام بکا ر

خارجی خود  با چینا یی ها  والبته هم با امریکا یی ها چه معامله ویا داد وستد  وبرخورد 

                                                                                                                                        . صورت گیرد



وقتیکه ما به افغانستان رفتیم ، ما  در سیما ومنظر اید یولوژیک ومحا سبا ت خود پیچیده 

از فیودالزم و آن اینکه  خواستیم  تا از سه مرحله  یا  صفحه (  zakol‘ tsovany)شد یم 

اکنون  ما وضع موجودراباچشمان با ز خود می بینیم  . به سوسیالیزم  گذار نمایم ویا بپریم

وبرما ا ست  که با ید  به ارتباط ا فغا نستا ن یک پا لیسی   واقعبینا نه ای  را دنبا ل کنیم 

وانفرادی مزارع خصوصی یرفتیم ،مثل کلیسا ،  پذما همه چیزها را درلهستان آنچنا نیکه 

واقیعت است ،  رفقا درست وبجا   دهقانان ، ایدیولوژی وپلورالیسم سیاسیی را  ، واقیعت

که بعوض آنکه زند گی انسا ن را مواجهه به خطر سازیم   بهتر  ا ست   که به  فرمودند

یعنی بخا طر زندگی بهتر ا نسا نی  می با ید پول را به مصرف   صرف پول توجه نکنیم

   . رسا ند

               «13»زجلسه پولیت بورو مورخ  ماه فبروییاداشت ا                   

                                                          {  «0» فشرده وگلچین  }(  2891)سال                         

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                                               گاری گولد نبرگ وترجمه توسط                     

؛ اما چگونه میتوانیم  وساده نیست  اکنون ما هستیم  اوضاع عا دیدرجای که : گرباچف

زیم ؛  ما میتوانیم  که سریعاً از  آزاد سانیم ویا  ذهن خودرا از همچو وضع ناهنجار برها

مال متی را به دوش رهبری قبلی که آغازگر این رویداد تلخ رن خارج شویم وبا  نستا افغا

راط بغرنج  ؛ اما  ما نمیتوانیم  که دراین ش بوده بگذاریم  وبخود هیچ نگرانی را راه ندهیم

ن  موجب  نستا فغا یعنی فرار ازا ید  این عمل ما به چنین عملی  دست زنیم ، چونکه شا

برما منت  ملی   وجنبش های رهای بخش  شود  نی هندوستان ودوستان ما درافریقا نگرا

زد واکنون   ربه سختود برما ضخواهند گذاشت که اتحاد جماهیر شوروی با این عمل خ

                                                                                                              . وز نکند  لیزم برما حمله وتجا بعید نیست که امپریا

 ید نادیده نیز نبا  را ما نیز درخوراهمیت  است  که آن  اما وضع وحاالت داخلی کشور   

گرفت ، چنانچه همین اکنون  تقریباً یک میلیون  از سربازان ما درا فغا نستا ن  ودراینجا 

تظر حاالت هستند که چه واقع  میشود  همه  چیز بیهوده  وپوچ به نظرمی آ ید  چونکه من

موضوع به پا یا ن خود نرسیده ونتا یج آن نا معلوم ومرموز با قی مانده ا ست وما دراین 

جایکه مردم ما  بما خواهند گفت که شما تامورد بمردم خود پاسخ قناعت بخش نیز نداریم 

وقار کشور ما را میخواهید فراموش کنید ؟   واقتدار واکاری ها  خود فدبه همچو اقدامات 

طعم تلخ  میشود  آنچه را که دورمیگذارید که این گفته وفرموده آنها طبعاً  باعث تحریک 

                                                                                                یعنی  زندگی پرافتخار مردم را؟                                                                               

بهرصورت  بخاطر یک توافق با امریکا  نباید آن کشور را  حتی تا حدی تعهد به یک     

معامله  وسا زش از نظر دورنگهد ا شت وما درعین زما ن نیا زآنرا می بینیم که بخاطر 



نیل به هد ف بینی پاکستا نی ها را نیز با ید ما لش ومساژدهیم وبه آنها بفهما نیم که اتحاد 

بود   خواهد باشد  بهتر   واگر ممکن. جماهیر شوروی قصد رفتن بجاهای دیگر را ندارد

به تا شکند دعوت بعمل  آید  تا  باهم  مالقات ( ضیا والحق)ن  ریس جمهور پاکستا از که

       .  ی اگر ضرورت افتد  میتوان به نحو از آنحا اورا کمک ما لی نیز نمودنمایم  وحت

چونکه ما دراین شرایط  نیاز به انعطاف داریم ودرغیر اینصورت  امکان کشتار وقتل     

(  کتر نجیب هللادا)اینصورت  نجیب   عام را درافغانستان نمیتوان از نظر دور داشت  وبه

داد وآنها را نباید  ور پنداشته میشود که به مذاکره ودیالوگ دواملذا ضرسقوط خواهد کرد 

مذاکره روی گردان شوند وما درعین حال بخاطر اطمینان خاطر آنها جدول گذاشت که از

                                                 .زمانی خروج قطعات نظامی خودرا از افغانستان نیز تعین ومشخص سازیم 

    .{ با صدا های بلند  نه ، نه } آیا  درمورد آنچه که من تاکنون گفته ام تردیددارید        

                                         

 ***                                                                                                                                                     

               «26»زجلسه پولیت بورو مورخ  ماه فبروییاداشت ا                   

                                                          { فشرده وگلچین  }(  2891)سال                         

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                                               گاری گولد نبرگ  وترجمه توسط                     

وبا آنهم اگر معضله  افغانستان  با  ما بسیا ر زیاد استحجم هزینه کمک های : گرباچف

.                                                                     حل وفصل گردد غیر قابل توجهی نیست د  تمویل همین هزینه ای زیا

مجد دًا اشتباه میکنیم ازآنچه که درنتظا رما است که ما تاحال پیش بینی   ماشوارد نازی 

.                                                             آن رانکرده ایم  یعنی تعین جدول زما نی خروج قطعات نظامی ما از افغا نستا ن

ورت گیرد ازاینکه  گناه بحث ص که درموردوما به کسی اجازه نخواهیم داد  :گرباچف

بلکه بحث مورد عالقه این باید باشد که   مبتال به این وضع ساخت راچه کسی بود که ما 

.                                               شد ورد نبا ری از دستا اکنون  کمک های را چگونه سازماندهی کرد که عا

نستان  را مبنی بر اعزام سربازان ما به افغاتقاضای آنها ر گرچه ما یازده با :گرومیکو 

بود ازاینکه با ارسال نظامیان خود چقدر ایده ونظر ساده لوحانه ولی بازهم این  رد کردیم

وب وبهتر خدرمسیر این احتمال را بسر می پروراندیم  که شاید که آن کشور به افغانستان

مین بار به این عقیده ویا با ور اما اکنون من برای دو– بیافتدبرای توسعه وانکشاف خود 

هستم  که باوجو هرنوع کمک های ما  ؛ افغانستان قادر نخواهد بود که خود به ایجاد یک 

اردوی قدرتمندی دست یا بد که جوابگوی د فاع کشوردرمقا بل تهاجم مخا لفین اش با شد  



دیگر نداریم   ما دیگر هیچ گزینه ای لهذا با درنظرداشت این برداشت  در واقیعت امر 

ونمیتوانیم  که افغانستان را بحال خودش رها کنیم  بلکه باید دقت بخرچ دهیم  که به آن 

                                                          . کشور  کمک های خودرا چگونه سازما ن دهیم  تا که همراه با دستا ورد ها با شد

ویا گزینه ای دیگر وجود دارد و آن اینکه  اگر ما به  دراینجا یک جاگزینی:   گرباچف

 سربازان اضافی خود را بخاطرزدودن تمام انگیزه ها ی( 111111)این توافق برسیم که 

که از هم تصمیم  برآن  خواهیم  گرفت باز رن کا یا پاخود  به افغا نستا ن بفرستیم که در

یگری ممکن  ت د تصمیما شد اما  درست باید  این تصمیم  شا  ن خارج شویم  نستا غاف ا

 بهرصورت الزم است تا به ریس ومشاور   داشته باشد ز به زمان است دریک مورد  نیا

پیشنهاد او که  چیزی درمورد( polyanchko)اقای پولینیچکو  «نجیب هللا »روسی داکتر

وج تما م  والزم نیست   که درمورد خر  فرصت دهیم ممکن است برای ما پیشکش نماید 

له تصمیم گیریم   چونکه در آنصورت  جد جماهیر شوری از افغانستان به عمشاورین اتحا

 .  همه خواهند گفت مالحظه کنید  که تمام شوروی ها از افغانستان روبه فرار نهاده اند 
                                                                                  ****                 

                                                                                             با سرگیویچ گرباچف ی میخا یلظبط وریکارد  گفتگو        

      ( Giulo Andreotti)وزیرخارجه ایتالیاجولیواندروتی        

                                            .«رونوشت»( 2891)فبروری سال (  11)مورخ           

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                گاری گولد نبرگ وترجمه توسط                     

آن  ر وهویدا است  و ن اشکا خارجه ایتالیا  گفت که موضوع افغانستان به همگاوزیر     

افغانستان    اوضاع نکه دراکثر مجامع اروپایی  پیرامومیشنوید  اینکه  شما دراین اواخر 

ا  میدانیم  وم   وراه حل وفصل معضله افغانستان  جروبحث ها ی گرم  به میان آمده است

تباط سلسله ای از اگهی های  جدید را  به ارکه دراین تازه گی ها اتحاد جماهیر شوروی 

اً  وبویژه به کنفرانس این اصل  من شخصافغانستان اعالن کرده است پس بادرنظرداشت 

افغانستان  ارزش   موضوع اشتراک کنند گان آن کنفرانس  به که اسالمی پیام می فرستم 

   . البته این خود  یک حرکت ماهرانه ای سیاسیی  ودر خور توجه  میتواند باشد دهند  که

تعجب آور نیست از اینکه مجامع کشورهای اروپایی اکنو این تصور را بدست   بنا براین

آورده اند که یک راه حل مشکل افغانستان این است که هرکس همواره باید از آن حمایت 

نظر  سازنده ای خودرا  پیشکش کند واین چه بسا یک کند  ودرصورت ضرورت ایده و 

عمل خوب وبهتر است که اتحاد جماهیرشوروی  بغرض ادامه این حرکت  مسیر درست 



به حرکت   درست  مسیر ودرست خواهدبود که درهمین وصحیح را پیشکش نموده است 

                                                                                                                            .خود ادامه دهد

من  میخواهم  درمورد  یک  نظر بدهم  وآن  اینکه  ما یک :  میخایل سرگیویچ گرباچف

ست آورده ا یم  ومن فکر سلسله  اطالعات از منابع موثق  اطالعاتی وخبر رسانی ها بد 

 میکنم که مابا ید  به این اطالعات  بد ست آمده با ورمند گردیم   وبا ید  که این اطالعات 

نع  که ماف مشخص دارد  ایاالت متحده امریکا هد؛ وآن اینکه گیردطرف اعتماد ما قرار

موفق نگردد  گردد ؛  لذا اگر  امریکا   دراین راه   راه های حل وفصل معضله افغانستان

درآنصورت این امریکا  خواهد  بود که فرصت را  از د ست خواهد  داد که بتواند اتحاد 

جماهیر شوروی را درپیشگاه ودرنظرجها نیا ن بد وزشت معرفی نماید ومن تکرارمیکنم  

  که ما تقریباً متقاعد شده ایم  که اطالعا ت بد ست  آمده قا بل  اعتما د ما بوده  و البته که

.                                                                                 این اطالعات بدست آمده بطورطبعی توام با دشواری ها نیز میبا شد 

حتی تا جا یکه پاکستا نی ها بما  میگویند  که امریکا یی ها باالی ما فشار   : شواردنازی

.                                     ل وفصل معضله افغانستان تشریک مساعی نمایمحر راه رد میکنند  که ما نبا ید دوا

بلی که پا کستا نی ها شکا یت دارند که امریکا یی ها  باالی   :میخایل سرگیویچ گرباچف

آنها  فشارواردمکنند که مانع حل وفصل معضله افغانستان شوند  یا  که درراه حل مشکل  

ستا نی لذا من صا د قا نه درخواست میکنم  که پاک موجود ا فغا نستا ن سنگ اندازی کنند

کنار روند   حل وفصل معضله افغانستان در راه سعی وتالش خود ها را اجازه ندهید که از

یند  ل مساعدت نما همسایگی بذن صلح و حل مشکل افغانستان ازنظربلکه باید درراه تامی

از  ها  مریکا یی خواهد شد که اآن  که البته ادامه این فعالیتهای نیکخواهانه ای آنها سبب 

                                             . وارد کردن فشار زیاد باالی آنها دست خواهد کشید

تشکر از شما با ارایه همچو اطالعات  قا بل اعتما د ومن نیز ( لب خند)  :جولیواندروتی

دراینمورد میدانم  ویا اطالعات چندی دارم  چونکه  وزیر امورخارجه پا کستا ن  دوست 

                                                                            .شخصی من است  واو مد تی  اینجا درایتالیا  محبوس بود 

باهم ن و شما یکسا ت ما با که اطالعااین بدان مفهوم است  :میخایل سرگیویچ گرباچف

                                                                                          .                                                                                       است موافق

وآن اینکه   کنیم  فراموش   که ست  ممکن ا اما غیر:  (G.Andreotti)جولیواندروتی   

ن فکر میکنم  وجود دارند ومدرایاالت متحده امریکاایده های گوناگونی با نیروهای مختلفی

مثال  لغو   بگونه  هندمید  را انجام  یگری د یی اقدامات امریکاکه تاثیر گذارترین محافل 

چندان دور   سفر نه  درمورد     من همچنان  ن توسط همچو محافل ، تحریم ها علیه لهستا

بغرض بازدید ومالقات میدانم که او(  John.c. whitehead=معاون وزیرامورخارجه )

وآن  نبوده  لی ازهدفی به وارسا خا«  ناتو»نمایندگان واعضای کشورهای شامل پیمان با 

اینکه نامبرده با مقامات ذیصالح لهستانی ها  به  گفتگوهای  چندی  پرداخته ا ست  ومن 



چنین می اند یشم  که  این  امر برای  هر دوطرف  ما  د لچسپ وموردعالقه خواهد بود   

                                        . درپی  افزایش نفوذ خود درتعین خط مشی آینده این کشور میباشد یی هاچونکه  امریکا

ماهمچنین این رامی بینیم ،ما سیا ست ایاالت متحده امریکا : چف یل سرگیویچ گربا میخا

بته الرا ازنزدیک  با رسیدن سگنال های ازمنابع اطالعاتی وخبری  مسول دنبال میکنم  و

د فاع از ایاالت   که این منابع در واقیعت امر نماینده  و در میبا این با ورو نظر نیز هست

بت با امریکا نیستیم  اما از زاویه  همچشمی ورقا نع  ماما ولی  –متحده امریکا میبا شند 

رچوب  مثبت داریم  ولی  واقعبینانه اگر بطور کل نگرسته شود  ما در ذهن خود یک چا

                                                            .  البته که هم چیز  مربوط بما نیست ویا همه چیز وابسته به ما نیست 

یک کنفرانس بین المللی ذاری گکه چند کلیمه ای درموردبرمن میخواهم  :جولیواندروتی 

جدی  طرفدار  برگذاری من شخصاً بشکل  -ز نظرنمایم ابرارتدویر یابد گمیا نه ادرخاور

درخاورمیانه  میباشم  آنچنیکه من درجلسات فرانس بین المللی به تدویر یک کنواماده گی 

استقاده   «زی  زی  برای آماده سا آماده سا» رت  منعقده درایاالت متحده امریکا  از عبا

.                                                                                              رت را بکار بردم  نمودم ویا این عبا

ولذا اگر توجه جدی به تدویر همچو کنفرانس  بین المللی  صورت نگیرد  پس میتوان       

نداشت  یعنی که از د وجویر این کنفرانس و بتدا  اراده به تد وت کرد  که از ا چنین قضا

   چنین بی   بود  که  ابتدا  سعی وتالش بخاطر تدویر این کنفرانس محکوم به شکست شده

                                                                          .خود کا ماٌل غیر قا نونی میتواند پنداشته شود طی احتیا

.                                                                                 نظر ما نیز همسان همین نظر شما است   :یویچ ګرباچفگمیخایل سر

بوضوح  اختالفات وتفا وت های چندی را درمیان رهبران اسرایلی   شما: جولیواندروتی 

ویا از این اختالفات  بشمول آنهایکه خویشتن راهمگا نی وملی معرفی میکنند بهتر میدانید 

تناقضات درمیان نخست وزیر  ووزیر امورخارجه  اسرایل بویژه موجود بهتر می شنوید 

 تا جایکه حتی  بطور چشمگیر  اختالفات وتفاوت ها در اظهارات وبیانیه های رسمی آنها 

                                                                                                                                 .                                                                 بمالحظه میرسد

من میخواهم دراین موضوع چنین روشنی بیاندازم  وآن اینکه  دریک سند تایید شده            

ی در مورد  نیا ز وضرورت به تمد ید جوامع اروپایی چنین ذکر شده است  که هیچ چیز

.                                                                                   روابط دیپلماتیک  میا ن اتحاد جماهیر شوروی واسرایل نوشته نشده است 

به رهبری شوروی    محرما نه  موضوع  باید بشکل که این   کردیم  درخواست ؛ لذا ما   

خود من بود    البته که این پیشنهاد   نه صحبت شود فرستاده شود  ویا درگوش آنها محرما

نیست   ر ظریفانه  است والزم  بسیااین مسله  وآن اینکه من رک وراست  اعالم کردم  که

                                                       .مه برسد ویا بیان شود  که این موضوع  بگوش همه مردم ویا عا

میکه   اگهناسرایل احتمااْل دربرخی ازموارد درست ویا حق بجانب است از سوی دیګر    

دیپلوماتیک نداشته  چنین پرسشی به میان آید که چگونه ویا چطوریک کشوری که روابط

پس اینجا است  که   نما ید ،  اشتراکنه خا ورمیا المللی  دریک کنفرانس بینباشد بتواند 



ا  ده  ها تن از ممکن شما ازآنجایکه  روابط دیپلوماتیک خودرا حفظ نموده اید  میتوانید  ب

به بر رسی   اجتماعی وسیاسی را دارند کشورهای که دارای بیشترین امکانات اقتصادی ،

  پیوسته به این مطلب من  بخوبی  مشکالت شما را با  درنظرداشت این موضوع بپردازید

روانشناسی بویژه اعراب درک میکنم ؛ اما درحال حا ضراشکا رشده است که تعدادی از    

اسرایل در حرکت اقتاده  کشورهای عربی  آغاز بکار کرده اند یعنی که درمسیر شناخت 

سرنوشت این پس اگر! یا به عباره ساده میخواهند که اسرایل را به رسمیت بشنا سند اند  

احتمااًل به مسله بازگرداندن روابط دیپلوماتیک  میان شوروی واسرایل  بستگی  کنفرانس 

.                                                                          را نخواهد داشت  کار این انجام  ارزش درآنصورت  داشته باشد

 یکه ما خود نیز  از آن  رنجدرمورد مشکالت فلسطینی ها نیزمیدانم  طور من همچنین   

مایندگی خواهد کرد ؟؟ از جانب فلسطینی ها  که ن می بریم  از اینکه دراین کنفرانس

؟ عرفاتسر ریس  یا{  یا سازمان آزادی بخش فلسطین)سازمان آزادی فلسطین} فلسطینیها

حمایت میکنیم چون دیگر کسی را نمی بینیم  که دراین  عرفاتبهرصورت ما از  یا  نه ؟

اقای گرومیکو  برایم  .   کنفرانس با موجودیت شرایط چندی ازفلسطین ها نمایند گی کند

دراینصورت    پس  ست ا« گربه سیاه   ت عرفاسر یا» با سوریهروابط شما که در:گفت 

فلسطینی  بتواند دراین کنفرانس ازاست  که  ت عرفابهتر از کسی آیا دیگر  ت عرفابدون 

                                                                                                                  گی کند ؟ یند ها نما

ماهردو این مشکل را با دیده باز می بینیم  اگر هریک کسی    :میخایل سرگیویچ گرباچف

در مورد روابط ما با اسرایل صحبت میکند  انگاه ممکن بعضی ها درمورد قد مه ها ویا 

نحوه حرکت به سوی تد ویر کنفرانس که قراراست درشرق میا نه تدویر یابد نیز صحبت 

 ولی نههیم  به این موضوع  برگردیم  خواهند کرد  یعنی به ارتباط روند که ما نیز میخوا

 ورکلی ام وضیعت   از متن را  ین پرسش  ا  که؛همچنان به نظر نمیرسد   همین اکنون

.                                                                                                بیرون کشیم نه ورمیا خا

ما نیز این را  قبول  داریم  واین خود ( PLO)بخش فلسطین  در رابطه  به سازمان آزادی

اگر سازمان  یک واقیعت انکار ناپذیر است  که نباید آن را از نظر دور داشت  وآن اینکه 

رانادیده گرفت یا به یک  نمایندگی کند ولی آنآزادی بخش فلسطین ازمنافع مردم فلسطین 

 شد    نخواهد  ایجادرکنفرانس  هیچ  مشکلی   کنارگذاشت  وآنهم  به  این  مصلحت  که  د

است چیزی کنفرانس با درنظرداشت هدفی که تعین شده موضوعی میتواند باشد که ازکار

نظر می آید که کدام   به  غیر ممکنویا بهتر است که گفته شود قابل دسترس نخواهد بود 

چیز ها واقعی چشم پوشی ید از بعضی  ست آید  وما نبا نتیجه مطلوب از این کنفرانس بد

ن  است  که سازما  موافق  شوروی   اتحاد جماهیر  فلهذا یم  ویا آنرا نادیده گیریم  ،  نما

منافع خلق فلسطین  مین  طر تا آزادی بخش فلسطین با اشتراک فعال خود درکنفرانس بخا

ا با ما ت  آنه سبا ند وما نیز باعده ای از کشورهای عربی  که وضیعت ومنا حضور رسا

بر سرموضوع فلسطین کمی تیره گردیده است تالش بخرچ میدهیم که مناسبات خودرا با 



زمان آزادی بخش فلسطین  آنها حسنه سازیم  ودرضمن ما از آنها خواهیم خواست که سا

شد   اما با آنهم ما  می منافع خلق فلسطین میبا ن  بشناسند که حا نه سازما را بعنوان یگا

کشورهای عربی اگر ا به کهکشانی دیگر پرواز خواهیم کرد درصورتیکه شما  یک ج با

                                                                                                      . بینهم به توافق برسند 

نها  درمورد این کاماًل درست است  از اینکه بسیاری از مردم  زمانیکه آ: جولیواندروتی

برگزاری  یک کنفرانس بین المللی  همچو این کنفرانس صحبت  میکنند  یک مشکلی  را 

تذکرمیدهند وآن اینکه آیا اتحاد جماهیر شوروی  دراین کنفرانس اشتراک می نماید ؟  ویا 

آیا  سازمان آزادی بخش فلسطین  به صفت یگانه نماینده مردم فلسطین در  کنفرانس سهم 

من فکر میکنم که موضوع اصلی این با ید با شد که همه ما بشکل د ستجمعی وبا میگیرد 

ن  لیا سا بیکران رنج های ورفع نکه بخا طر زدود  گیریم تصمیم   چنینیگر  توافق همد

سوال . ید شرکت نما رانس فکنه نما ینده آنها اجازه دهیم  که  درب  دی مردم فلسطین متما

ل امادگی  ، اما موضوع از احتمال درحا ازاسرایل  درمیا ن نیستدراینجا ازشناخت شما 

یم   خلق نما ویا اماده سازی  برای تدویر کنفرانس است  که ما باید این توانایی را درخود 

بپردازیم  وبه   وبه بحثی  مبنی بر بازگرداندن روابط دیپلومتیک میان  شوروی واسرایل

زیم   ر وارد سا فشا( shimier) شمیرسرایل اقای ا وزیرامورخارجه   باالی  اینصورت

                                                                                   . یم  وموضوع را در کنفرانس حل وفصل نما

                                ****                                                                                                                                               

                           «11-12»مییاداشت ازجلسه پولیت بورو مورخ  ماه      

                                                           فشرده وگلچین (    2891)سال             

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع

                                                                                                                                                 گاری گولد نبرگ وترجمه توسط                     

گذارشی االرم  ویا زنگ جدی  نگرانی  خودرا  درارتباط اوضاع   طی  :شواردنازی 

ومسا یل روز بصدا درآورد وگفت  که سیا ست مصالحه ملی   با یک د ستا ورد خاصی    

             .                                                                                توام با یک برخورد معتدل همراه خواهد بود 

، بنا براین ما با داشتن همچو ( General Valintin I)جنرال والنتین از «بعد»چف  گربا

لذا  بیم  ن  نوین نایل آیم ویا دست یا نستا د یک افغا موجود نمیتوانیم به ایجایک رهبری 

ناگذیریم که باید  رژیم کنونی را تغیر دهیم اما چطور ؟  ایا ما باید اقدام کنیم چونکه شما 

میگوید که ارتش ا فغا نستا ن قا درنیست  که نقش خودرا بشکل مستقل انجام دهد پس در 

                                                                                                  مورد خروج نیروهای ما از افغا نستا ن  نظرشما چیست ؟ 

ومردن سیا ست مصا لحه  ملی درحا ل نا بودی همین اکنون :(Varenikov)وارینیکوف

                                                                                                                  .است 



هرچیز   گفتیم  که  شما با ید بعد از این«  نجیب هللا »قباًل به نجیب  ولی ما  : گرباچف

را بدون آنکه ازما مشوره  بخواهد خود تان آنرا انجام دهید ؛ او می بیند که به سیاست 

مصالحه ملی  دست نخواهد یافت  چونکه او هیچ کاری را درمورد آن انجام نداده است  

                                                                                                                       .است  کارملیزم اًل یک نوعی از که این خود کام

شما درست میگوید  مثل اینکه  سرباز آنجا چنین فکرمیکند که آنها  را مجبور ساخته اند  

.                                                                                                                 مبارزه کنند  که برما ونه برای کشور خود

وطنی  برای کشور و حس ملی  بطورکلی هیچ در آنجا  ن کرد که باید اذعا :وارینیکوف

بلکه  درآنجا  یعنی  درا فغا نستا ن  خا ند ان ،  قبیله  و طا یفه  مطمح نظر   ندارد وجود

است یعنی که یک سربا ز برای خانواده ، قوم وطا یفه خود مبا رزه میکند چونکه بخشی 

                        .                                                بزرگی از قلمرو کشور درتحت سلطه ای مجا هید ین  قراردارد

 آنها نیز شما  ید  حسب گفته ت مینما ین نیز مثل آنچه که شما اجراء هید مجا :  گرباچف

                                                                                                                     .یند اجراءت مینما

ردن آنها مردم بیسواد  وناخوان هستند ولی ما درحال هیجان  برای پیاده ک : وارینیکوف 

ملی ودموکراتیک  خود  مردم  بیایده  انقالسوسیالیزم هستیم ومیخواهیم که بخاطر تحقق 

را بسوی خودفراخوانیم  ویا میخواهیم که ایده خودرا  باالی آنها تحمیل نمایم  اما آنها ایده 

کنند  چونکه  دراینجا از مد ت کم وبیش پنج ماه  میشود  که تمایل ونظر ما را  درک نمی

.                                                                                 به رکود است  یعنی که کسی این ایده را آنچه هست بمردم نمی فهما نند

د  که  درشرایط نا مطلوب کنونی  آی ید درافغانستان چنین بر م  واز وضع موج: گریچکو 

ویا آزاد گذاشتن  افغا نستا ن بحا ل خود ش  غیرممکن است ؛ من  سیاست خروج وفرار 

را درک میکنم  ازاینکه این دفتر میخواهد   که همه چیز باید (  پولیت بورو)دفتر سیاسی 

آموختانده شود   درا فغا نستا ن تغیرکند وبه مسولین حزب دوموکراتیک خلق  ا فغا نستا ن

که هرچه را خودشا ن سازماندهی کنند ودرغیر آن  افغانستان  با خروج نیروهای ما  به 

واژه ویا کلمه دموکراتیک  میتوان گفت که درشرایط کنونی کشتارگاه تبدیل خواهد شد لذا 

حزب »ید نام  مناسب نیست  بلکه با«  حزب دموکراتیک خلق افغانستان »متصل به نام 

 به یک نامی تغیر کند که از طرف مردم قابل پذیریش باشد « راتیک خلق افغانستان دموک

که برای   است ( حزب )  یا کلمه ید فراموش کرد آن واژه و را که نبا  اما چیزی دیگری

( داکترنجیب هللا )ین  مفهوم که  اگر نجیب   مردم عجیب وغریب به نظر می آید وآن  بد

بر گزیده  شود وقد رت دولتی را بد ست ندا شته با شد من فکر  تنها بعنوان ریس  حزب 

نمیکنم که او بتواند از نفوذ قابل  مالحظه ای  دربین مردم  خود  برخوردار  گردد  وهم 

بیمورد نمید ا نم  وآن اینکه با ید درادبیات و صحبت های حزبی   کلمات متداول اسالمی 

(Islamization  )ن دولت واین حزب طرف اعتمادمردم قرارگیرد نیزاضافه گردد تا ای .                                                               

بلی این یک برخورد واقعبینا نه است ؛ ما موظف هستیم  که برای پیاده کردن : چف گربا

یک سیاست واقعبینا نه کار کنیم واین را با ید بخا طرداشته با شیم  که ا فغا نستا ن  بدون 



اسالم  وجود نخواهد داشت  وهیچ چیزی  دیگری  نمیتواند مستقیماً  جاگزین  اسالم درآن 

ر نام حزب  حفظ میشود  ویا در آن  تغیر  بوجود آورده میشود کلمه کشور گردد ؛ پس اگ

چونکه ا فغا نستا ن بادرنظرداشت شرایط طبعی مختص  -اسالم نیز باید  به آن ضم گردد

پس بدین اساس  ازمجا هید ین  با ید  به شد ت   -ز به بازگشت دارد بخودبطور طبعی  نیا

ولتی شریک شوند ونباید مانع  کس ویا کسا نی هرچه تمام دعوت بعمل آید که درقدرت د

باید «  نجیب »شد که خود میخواهند در قد رت دولتی شریک شوند ؛ برای انجام این کار

بعنوان  ریس جمهور  این فراخوان را  از طریق بیانیه رسمی  اعالم نما ید  که این خود 

                                                                                        .           به حیث  یک عامل شخصی اهمیت قابل مالحظه دارد

مزد میشود  حق اوست  که برای  ست جمهوری نا ریا ستبه مقام ویا پ  « نجیب»اگر       

مه ای دیگری را اعالم کند ونه آنکه به برنامه های حزب  پیشبرد  امورات کشورش برنا

.                                                                                        ل کند نبا درا ن  چنگ زند ویا آن برنامه ها  نستا فغا لق ادموکراتیک خ

« نجیب »کارنکنیم پس با که میتوان کارکرد؟ اما اگرماازکارکردن با« نجیب»اگرما با    

میکنم  که همه  دستا وردها را ازدست خواهیم داد  روگردان شویم  درآنصورت  من فکر

ودرآنصورت دوستا ن ما با ما خواهند گفت   که  اتحاد  جماهیر  شوروی  با ما  وجهان 

مترقی خیا نت کرد،واز سوی دیگراین کاماًل اشکار وهویدا است که افغان ها  دراطراف 

حزب را قبول ندارند   آنها اینحزب دموکراتیک خلق ا فغا نستا ن تجمع نمیکنند  چونکه  

وآن اینکه  اگرماچشم اندازویا دورنمای آن صحبت کنیم ردرموردبا ید برای اخرین با وما

رد کنیم ویا ازکمک ها با او روگردان شویم درآنصورت همه «  نجیب»ارتباط خودرا با 

د ویا ازاو تبدیل خواهیم کر«  کارمل »هم به مثل  را ازدست خواهیم داد واو را باز چیز

ثانی خواهیم ساخت وبعدا بگونه احمقا نه سربازان خودرا  ازآن کشور بیرون   «کارمل»

دراینجا  پسخواهیم کردوهمه چیزرا درحا ل ضربه وشکست خورده بجا خواهیم گذاشت 

باعث دردورنج دیگرها شود  ون آنکه  ری از نیروهای خودرا بد الزم دیده میشود که شما

چونکه ما نیاز به  ن  ارتباط برقرار نایم  نستا ید با  پادشاه افغا ودرضمن باگذاریم  باقی 

داریم  یعنی فارغ  ازشکل دولت  کنونی  وآن بد ین مفهوم  که  تشکیل یک دولت ایتالفی 

                     . مقام ونفوذ داشته باشد( 2)بعنوان شخص شماره «  نجیب »درآن  دولت ایتالفی نبا ید 

نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان نبا ید با ز اتفاق   :«Akhromeyev» رومیوفاخ

ورهبری کننده را  مرا نه لتی نقش آبیافتد  یعنی که این حزب  نبا ید در امورومسا یل  دو

با زی کند ؛ واگر ما  این دید گاه را بپذیریم درآنصورت  جنگ پایان خواهد یافت  جنگی 

نیستیم ، البته که دولت ایتالفی بدون داشتن نقش حزب دموکراتیک که ماهرگزدرآن برنده 

خلق افغانستان وتنها با مشا رکت آن حزب  خواهد  توانست  که  ازعهده کا ر ها  بخوبی 

 حد اقل  برای مدت یک سا ل  یک حکومت ما سرنیزه   بدرآید پس بگذارید که به کمک

.                                                                  شد  در افغا نستا ن به سر اقتدار با( بورژوازی)



ید که آنها به ساده گی  بگویم  شا  را به آنها  این مطلب  اکنون اگر ما همین    :چف گربا

                                                                                         .فرار خواهند کرد

ک ومنزه   ما به ساده گی پا  شود که که فکراین یک اشتباه محض خواهد بود  :گرباچف 

ما  بمردم ما   توضیح  نمیدهیم   چرا؟   چونکه  در  آمد   خواهیم ن بیرون  نستا فغا از ا

تا به ند طول  خواهد کشید  مجا هید ین بودویا کسا نیکه که درکنا ر هرکسینستا ن  ا فغا

را درسطح   نی را با نجیب  کشتیم   ویا  همه ای  آنها د  که ما چگونه آنها وکسانآور یاد

به  این نوع   وصف دشمن خود قراردایم وبه آنها به نحوه  ازآنحا  ضربه  واردکردیم   و

ن زمان  ودرهما  را بد ست آوریم ا فغا نستا ن دوست    برخورد خویش نتوانستیم تا یک

ک راه حل ی ما باید    حاالنکه  بصورت غیرممکن  به پایان ناپذیری جنگ ادامه دادیم ؛ 

به عباره ا ی   میکردیم پیدامی  عملیات های نظا سیاسی رابخاطر ختم جنگ بدون اجرای 

میگرفتیم   درنظر   ست خوبی ا  لیسی لیسی آشتی ملی را همان وقت  که یک پا پا  دیگر

دراین زمینه   حاالنکه ما  بخاطر تحقق آن  با برداشتن گام های استوار  مبارزه میکردیم 

لیسی آشتی  پا  تحقق  طر بخا هیچ کاری را ازپیش نبردیم  که باید با طیف وسیع ازمردم 

                                                                                               .میکردیم س حاصل  ملی تما

آشتی ملی ا وپاکستان  بادرنظرداشت پالیسی وقف ایاالت متحده امریکمر ض درحال حا    

ست  لیسی د این پا  طل کردن وبا  د مختل سخت میشود وآن اینکه این هردو دولت درصد

والزم پند اشته میشود که پیرامون راه های  .یده گیریم  د نا ید آنرا نبار میشوند که ما  بکا

:                                                                         دیگر نیز با دقت تام بیا ندیشیم  بخصوص  به راها وموارد ذیل 

در مورد او باید عمیقاً با ند یشیم که با او چگونه برخورد  :( Cordovez)یز.کوردی  -1

                                                                            . ومعامله نمایم  وتما س ما با او نبا ید قطع شود

را باید  آنها   نیستیم   ونزدیک  قریب با ایاالت متحده امریکا  راه درست وواقعیما از -2

نمایم  این  دعوتسی معضله افغانستان  با فراهم آوری ویا با تامین ارتباط به راه حل سیا

.                                                               است یک سیا ست درست وبجا  وباید که این فرصت را ازدست ندهیم 

دراینجا یک چا نس  تاثیرگذار در قد مه ها ومراحل دیپلوما تیک در رابطه با رهبری    -3

ا فغا نستا ن وجود دارد ، آنها  میترسند که ما به ساده گی مشکل بیرون آمدن ازافغانستان 

                                          .                                               را  مثل که آنها از ویتنا م خارج شد ند داریم 

ر های  که به تکتیک وارد کردن فشا دراین مورد الزم است  :عملیات های نظامی   - 4

با دقت    را  محل  متخصیصن و قدرت های  بهبودی بخشیم وایجاب میکند که درمنطقه 

هستند   مردمی  ها  افغان  ونظارت کامل مسلح سازیم واز آنها قول وقرار گیریم  چونکه

که به قول وقرار خود  استادگی میکنند درصورتیکه به آنها روحیه اعتماد داده شود  پس 

یک   بهتر است  که ما با کمک های خود آنها را یکبار امتحان کنیم  ونیاز آنها را بعنوان

ری ویا آنها رهب  محوله  کارهای  برای پیشبرد  یم که سرباز برآورده سازیم  وتالش نما



همچو افسران   رهیری  درتحت کارکن وافسر با تجربه راسراغ نمایم  تا آنها با دل جمع 

ما باید آنها را با دادن  مبارزه کنند  چونکه همچو نیروهای محلی در محل وجود دارد  که

بعنوان حامی دفاع ازکشور شان ازصف مخالفین  جدا سازیم  آنوقت سهم درقدرت دولتی 

.                                                                                        کارگیریم یتوانیم طبق میل خود از آنها است که ما م

بخاطر جلوگیری از مخا لفین ویا دست کشیدن آنها درمخا لفت  با دولت  الزم است    - 5

که آنها را بمثا به اعضای بانفوذ وقد رتمند محلی  در دولت سهیم سازیم آنها را فراخواند 

                  .                                   وبمردم اعالم ساخت که آنها  ازعهده این وظیفه برآمده میتوانند 

حزب دموکراتیک افغانستان  من بعد نباید بعنوان یک حزب  با نقش تعریف شده     - 6

درهمه امور اجرای وظیفه نماید  بگذارید که دیگراحزاب نیز  عرض اندام کنند قبلی خود

تمام نیروهای تحت  ( حزب اسال می ا فغا نستا ن ) بگونه نمونه بگویم کهکه  بگذارید ویا

بهتر خواهد  ویادرصورت ضرورت  در دفاع از کشوررا جمع وجورکند  رهبری اش را

جا داده شود  وهمچنین  یا احزاب که ایجاد میگردد واژه اسالم .درنام ودرعنوان حزببود 

من اکنون نمیخواهم   -باید که  حزب دموکراتیک افغانستان شکل وماهیت خودرا تغیر دهد

داده شود ولی بطور طبعی  اوباید  «نجیب » مقام ویا پ ستی بهپیش ازپیش بگویم  که کدام 

با احتمال زیاد در راس دولت قرار گیرد  واز هنگام تعین اش به حیث ریس جمهور  باید 

یک شخص غیرجا نبد ار وبیطرف با قی بما ند ویا  درنهادی همچو پارلما ن باید بعنوان 

                                                                                        .      یک شخص تاثیر گذار ایفای وظیفه کند 

فیصد  مخالفین در دولت  میتوانیم حداقل ( 3-1)است  که با حضور   واضح واشکار  -7

.                                                                             فیصد مقاصد خودرا بد ست آوریم ( 51)تا 

ه  ما باید در طول یک ویا یک سال ونیم آینده معضله ویا مسله افغانستان را یکطرف   - 8

کنیم ویا به آن نقطه ای پا یانی گذاریم یعنی  برای حل معضله مهلت تعین کنیم بهتر است 

هشداری میدهیم  نجیب که او این مهلت را تعین کند وما مجددًا به دادفرصت  «نجیب »به

بتکار خود  دردست گیرد   طر نشان میسازیم  که همه امورات وکارها را با ا ویا به او خا

است که یند  وبهتر تداخل نما  هر مسله در و  موضوع هرورین ما  در  مشا ونگذارد که

با درنظرداشت خاص   «نجیب»وب نمایند بق اجتنا مشاورین ما ازدادن مشوره ها مثل سا

والزم نیست  که بخاطر  حل یک معضله   درحصه خود عمل کندز آنرا می بیند  که او نیا

.                                                                                   بار از مسکو  چیزی بپرسد( 11)هر روز 

 «2917-90-90» با تقد یم سالمها  ----------------------------------------

                                                                                                                          ادامه دارد              

    م درمقا له  جداگا نه قسمت سو       



 

                                                     


