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نجيب داوری

چھل سال بعد ازمسافرت تاريخی
شھيد دأوود خان به مسکو
درست چھل سال قبل از امروز  ٢٣الی ٢۶حمل  ١٣۵۶ھجری شمسی مطابق  12تا  15اپريل سال 1977
شھيد داوود خان دومين مسافرت رسمی اش را بعنوان رھبر دولت افغانستان به اتحاد شوروی انجام داد تا با جانب
شوروی بخاطر جلب کمک مالی و تخنيکی و قرضه ھای طويل المدت به ميعار چند مليارد دالر جھت اجرای بموقع
پالن ھای اقتصادی وعمدتا ً زيربنايی  7سال آينده افغانستان صحبت و تبادل نظر نمايد.
ھر چند در آن زمان روابط ميان افغانستان و اتحاد شوروی درسطح روابط آنکشور با ممالک نيمه مستعمره
شوروی يا پکت سوسياليزم بشمول کوبا و ويتنام بمانند آغا ونوکر نبود ،ولی رابطه افغانستان با کشور مذکور با در
نظر داشت بعضی از فاکتھا کامالً دوستانه بود .نزديک به  500متخصص ملکی ونظامی شوروی در افغانستان مشغول
کار بوده و ھمزمان شوروی ھا خوب ميدانستند که نقش اينکشور در ساخت و ساز تعدادی از پروژه ھای زيربنای
افغانستان و حمايه ضمنی وتلويحی شوروی از مسلمانان فلسطين و اعراب در مخاصمه با اسرائيل ،خوشبينی زياد
نسبت به شوروی در ميان اقشار مختلف مردم افغانستان ايجاد کرده بود؛ نتيجتا ً کشور شوروی برخالف مصارف
مليارد دالری در حفظ سرحدات اش باکشور ھای ناروی ،ترکيه وايران؛ در سرحد با افغانستان فقط چند صدھزار دالر
مصرف ميکرد .حاال با در نظر داشت پراگراف اخير برخورد و درخواست نابخردانه بريژنف روی ميز مذاکره در
جمالت ذيل را چطور ميتوان ارزيابی کرد .توجه کنيد.
برژنف گفت:
»آقای رئيس جمھور! شما به خوبی ميدانيد که کشور ما ھميشه نزديکترين دوست افغانستان بوده ودر ھروقت
ومرحله يی دست دوستی را به افغانستان پيش کرده و از ھيچ نوع کمکی دريغ نکرده است حال ھم ما به خوشی
حاضريم که برای اجرای پالن جديد اقتصادی افغانستان کمک کنيم ولی طوريکه اطالع داريد دشمنان ما ميخواھند که
در اين دوستی ما رخنه انداخته و آنرا خراب سازند ،بدين ملحوظ عمل خود ھا را زير عنوان پيکسور و رضا کار
وغيره به افغانستان اعزام ميدارند .که آنھا زير عنوان کمک وھمکاری اساسا ً در تخريب روابط ذات البينی ما
ميکوشند .بايد حکومت افغانستان تمام اين اشخاص را از افغانستان خارج کند«1
طرح چينن سخنان روی ميز مذاکره دوستانه و کشيدن خط ونشان استعمار گرانه برای دولت و مردم افغانستان
و گرفتن گريبان داوودخان را در زمينه چگونه بايد قضاوت کرد؟ شايد برژنف فکر کرده که داوود خان بمانند رھبران
بلی گوی کشور ھای نيمه مستعمره شوروی يا پکت سوسياليزم در برابر حرفھای اضافی و غير معقول بريژنف بلی
خواھد گفت ،يا حد اقل خاموشی اختيار خواھد؛ اما داوود خان با يک حرکت قھرمانانه با جواب معقول ومنطقی با
مشت محکم به گونه پوسيده وپالستيکی بريژنف کوبيد و موصوف را با جواب ذيل در جايش ميخکوب کرد.
شھيد داوود خان گفت :-
»جاللتمآب بريژنف !شما و ھمه خوب ميدانند که افغانستان يک کشور رو به انکشاف بوده و برای رفع
مشکالت اقتصادی خود به کمک تمام کشور ھای دوست خود در جھان ضرورت دارد ،و مه ھميشه ازکمک ھای
کشورھای دوست منجمله اتحاد شوروی صميمانه تشکر ميکنيم ،بنا براين ھميشه خواھشمنديم تا کشور ھای دوست با
کمک ھای اقتصادی و اعزام متخصصين خود به افغانستان با ما کمک کنند ،ولی اين کمکھا واعزام متخصصين بمنزله
مداخله در امور داخلی ما بحساب برود ما از بازوی اينھا گرفته و تمام شانرا از افغانستان بيرون مياندازيم ).درين
لحظه حرکتی را بادست راست خود اجرا کردند مانند شخصی که شی دست داشته اش را بفاصله  6-5متردورتر از
خود مانند ديسکی پرتاب کند( ولو که از جرمنی ،فرانسه ،اتحاد شوروی ،امريکا ،بلغاريه و غيره باشند .و بعد از
ترجمه اين گفتار خود يک بار ديگر عالوه کردند که با اجازه شما يکبار ديگر سخنانم را تکرار ميکنم و عين مطلب
خود را با ھمان حرکت دست و نام بردن از ھمان کشور ھا تکرار کردند وا فزودند :البته افغانستان يک کشور غريب
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است ،ولی يک کشور مستقل وآزاد است ،و به ھيچ کشوری اجازه نميدھد که بنام کمک در امور داخلی اش مداخله
کند .تعين سرنوشت افغانستان تنھا بدست ملت افغان بوده و تنھا مردم افغانستان حق دارند که در باره آن تصميم
بگيرند2 «.
جميلی صاحب در مقاله شان مينويسند که مترجم روسی مطلب فوق را به گونه ديگری ترجمه کرد ،که با
مداخله ايشان بعداً مترجم روسی به اصلالح پرداخته واصل گفته ھای برژنف را به ھيأت افغانی باز گو کرد .درک
بنده در اين مورد اينست؛ بدون شک صدراعظم وقت شوروی الکسی کاسيگين و صدر ھيئت رئيسه شوری عالی اين
کشور نيکوالی پود گورنی از طرح سخنان برژنف در مورد حضور متخصصان ملکی کشور ھای غربی در
افغانستان قبالً آگاھی داشتند ،و به ھمين خاطر شايد کاسيگين و يا ھم پودگورنی به مترجم روسی گوشزد کرده بودند
که عين مطلب را برای ھيئت افغانی ترجمه نکند .ولی آنھا حساب اينرا نکرده بودند که در ميان ھيئت افغانی کسانی
وجود دارد که کامالً باالی زبان روسی تسلط دارند .اما اگر محترم جميلی غلطی عمدی ترجمان روس را اصالح
نميکرد ،چه ميشد؟
آيا مسير تاريخ عوض ميشد؟
آيا کودتای ثور اتفاق نمی افتاد؟
و ...؟
به گفته محترم عبدالجليل جميلی که شخصا ً در مجلس حضور داشتند؛ ھر چند کاسيگين با زيرکی خاص جريان
مذاکرات را با طرح سؤالی خارج از پروگرام تغير داد .ولی از نظر بنده ھمين گفتگو کافی بود تا طرفين موقعيت شان
را درک و به آينده بيآنديشند .باز ھم به نقل قول از مقاله محترم جميلی که شھيد داوود خان بعد از ختم مذاکره شديداً
متأثر بودند که با درک و احساس تأير شان حتی تا تقريباً دو ساعت وزرأ ھم به اطاق شان نرفتند .بعد تر ھم دعوت
رئيس جمھور کشور اشغالی تاجيکستان را ھم نپذيرفته ،از خير توقف در تاشکند اشغالی ھم گذشت ،و ازمسکو مستقيما ً
به کابل پرواز نمودند .ولی با آن ھم شھيد داوود خان با حفظ متانت و خونسردی به ھيچ عمل عجوالنه دست نزد که
باعث بيشتر سردی روابط ميان دو کشور شود ،نه به اخراج متخصصان نظامی و ملکی شوروی از افغانستان دست
يازيد ،و نه ھم به آزار واذيت اعضا و رھبران حزب دموکراتيک خلق پرداخت ،در حاليکه آنھا با تمام قوا دولت داوود
خان را سبوتاژ و به فعاليت ھای ضد دولتی ضد دست ميزدند.
در آنطرف ھم  ،شوروی ھا به امر دکتاتور سالخورده شان به بازنگری سياست با افغانستان پرداخته که فقط در
کمتر از دو ماه دو جناح متخاصم حزب طرفدار شوری )حدخا )چون خلق و پرچم را با وجود اختالفات شديد شان در
يک اتحاد نامقدس عليه داوود خان بمنظور اجرای کودتای عليه دولت جمھوری افغانستان درست ھنگامی بسيج نمودند
که امنيت کامل در سراسر افغانستان حکمفرما ،رشد اقتصاد افغانستان تاسطح  6فيصد ساالنه درحال ارتقا ،پروژه
ھای زيربنای بسرعت در حال ساختمان ،روابط افغانستان باکشورھای متحابه جھان  -وھمسايگان دوستانه ومھمتر از
ھمه افغانستان روی مشکل سرحدی ديورند با پاکستان ،ابتکار عمل را در دست ودرمنازعه سرحدی ميان دوھمسايه و
حق تعين سرنوشت مردم پشتون وبلوچ در حال بُرد بود .وھمزمان با گرفتن امتياز تاريخی و ايجاد بندر آبی در خاک
پاکستان و تاسيس کريدوری با عرض چھل متر از بندر آبی الی سپين بولدک قندھار -افغانستان برای ھميش از مشکل
نداشتن بندر آبی نجات پيدا ميکرد.
ولی دکتاتور مريض وسالخورده شوروی وقت با مداخله آشکار و بيشرمانه در امور داخلی افغانستان نه تنھا
تمام آروز ھای ملت افغان را با خاک يکسان و اين ملت را با درد ھا و رنج ھای بی پايان و عالج ناپذير روبرو
ساخت ،بلکه خود ھم در آتش ايجاد کرده اش سوخت و اتحاد شوروی کبير با پکت سوسياليزم اش فروريخت.
بلی درست چھل سال قبل از امروز دکتاتور مريض شوروی وقت در جريان اوج جنگ سرد توھين ھا و
تحقيرھای را که از سوی امريکا و متحدان ناتو و سنتوی آن در سرحدات شوروی سابق با کشور ھای ناروی ،ترکيه و
ايران از صاحب منصبان ونصب تجھيزات پيشرفته امريکايی تحويل ميگرفت ،در يک عمل کامالً نا بخرادنه ،کاسه
وکوزه آنھمه آن تحقير وتوھين را به بھانه حضور چند متخصص ملکی کشور ھای غرب در افغانستان باالی داوود
خان شکست و در يک اقدام کامال ً خائينانه عليه رھبری يک کشور دوست در يک کودتای خونين آنرا مکمل ،و با
پيروزی کودتای مذکور خوشحالی نمودند و ھورا ھا کشيدند .اما نسبت ندانم کاری ھا شوروی ھا در امر شناخت از
مردم افغانستان و بخصوص عدم شناخت از سايکالوژی و دانش به اصطالح کادر ھای رھبری حزب نام نھاد
دموکراتيک خلق ،ھنوز سالی از کودتای ثور نگذشته بود که از اثر سياست ھای نابخردانه ،عجوالنه و طفالنه رھبران
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بر سر اقتدار حدخا چون تره کی  -امين ،مردم افغانستان شورش و بغاوت را عليه دولت دست نشانده و حزب برسر
اقتدار در سراسر کشور آغاز نمودند و احساسات نسبی دوستی مردم افغانستان در برابر مردم ودولت شوروی به دشمنی
تبديل و بعد ھم با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ به اوج رسيد .آنگاه سردمداران روس به اشتباه عظيم و تاريخی
شان در امر سقوط دولت داوود خان پی بردند ،ولی ديگر کار از کار کامال ً گذشته بود .
عمل ناشايست و نابخردانه سردمداران روس باعث شد که افغانستان حد اقل نيم قرن از کاروان تمدن جھانی
ساخت زير بنا ھای اقتصادی در حال کار زمان داوود
عقب بماند .با پيروزی کودتای شرم آور و ننگين ثور نه تنھا
ِ
خان متوقف شد ،بلکه تمام زير ساخت ھای قبلی اين کشور نيز نابود گرديد ،مليون ھا نفر زخمی و شھيد و مليون افغان
ديگر را به کشور ھای گوناگون جھان مھاجر ساخت .مردم اين کشور دچار درد ھا و رنج ھای مصيبت باری شده و
در نتيجه افغانستان ضعيف و ناتوان را به فرزندان آن به ميراث گذاشت ،کشوری که در صورت عدم ھمکاری جامعه
جھانی در رأس اياالت متحده؛ ھسمايه گان قدرتمند افغانستان چون پاکستان وايران به انواع گوناگون در امور داخلی
آن مداخله ،آشکار وغير آشکار پالن ادغام اينکشور را در خاک شان دارند .
 1و  - 2اقتباس از نوشته محترم عبدالجليل جميلی تحت عنوان " مرحوم محمد داود خان اولن رئس جمھور افغانستان
و جريان مكمل و واقعى سفر رسمى  ١٩٧٧ايشان به ماسكو"
.
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