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شهید دمحم نعیم خان سه روز بعد از اعالم دولت جمهوری در مورد سخنان 

 ظاهرشاه، امریکا و شوروی

                                        مطالعه تاریخ برای پند گرفتن در امروز و آینده است. مطالعه این سند 

تاریخی که راپور سفیر امریکا چند روز بعد از برقراری رژیم جمهوری افغانستان به وزارت خارجه 

امریکا فرستاده بود درس های دارد که در بعضی موارد حیران آور است. شهید دمحم نعیم خان در یک 

قسمت از این صحبت به سفیر امریکا میگوید اگر امریکا امروز به افغانستان کمک اقتصادی مناسب نماید 

فردا مجبور نخواهد شد که مبالغ گزاف مصرف اقدامات عسکری نماید. در سایه جنجال و مصارف 

گزاف امریکا از سال 9191 تا امروز دیده میشود که اگر امریکا در همان اول با رژیم جمهوری 

افغانستان کمک مناسبی مینمود شاید امروز به این جنجال مواجه نمیشد. جنجالی که همه در نتیجه اتکای 

امریکا بر سرطان منطقه یعنی پاکستان به آن مواجه شده است پاکستانی که مرض افراط در اسالم و 

 تروریزم را منطقه ای و جهانی ساخته است و مثل شیطان در غوندی خیر نشسته است.

   https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve08/d5 

۱ روز بعد از برقراری رژیم جمهوری افغانستان   به تاریخ ۰۲ جوالی ۳۷۹۱ ، سفیر امریکا رابرت نیومن با دمحم نعیم برادر 
یکا رابرت ور سفیر امرپبنا به را. دمحم داود رئیس دولت جدید افغانستان در خانه شخصی دمحم نعیم مالقات گرم و دوستانه ای داشت

یکا رابرت سفیر امر  نعیم خان به. نیومن نعیم خان از وی دعوت به مالقات کرده بود و از وی پذیرائی گرم و دوستانه کرده بود

ومن اطمینان داد که هرموقعی که سفیر بخواهد میتواند با وی مالقات کند و به وی اظهار داشته بود که یک چینل مستقیم را نی

نعیم خان به سفیر امریکا گفته بود که هر موقعی که خواهش مالقات با وی را . برای این مالقات های مستقیم موظف کرده است

. تقیماً به نعیم خان خواهد آوردسدر خواست را م ینتماس بگیرد و وی ا  خارجه افغانستاندارد با داکترواحد کریم در وزارت 

:قسمت های از این راپور طوالنی در ذیل به دری ترجمه شده است  

:راپور چنین نوشته است ۱سفیر امریکا در بند   

در افغانستان ختم یط مشخص امروز در شرا  نعیم خان بعد از صحبت و مصافحه شروع کرد به یک شرح مختصر تاریخی که" 

نعیم خان به من یاد آوری کرد که . با هم داشتیم ارتباط میگرفت  این سخنان نعیم خان به آخرین مالقاتی که ما یک سال قبل. شد

به این  پادشاه یک شخص بی مسئولیت است، شوری ملی» : در مالقات آخری که یکسال قبل ما با هم داشتیم نعیم خان گفته بود 

یک تشکل مسخره است، پادشاه با جدیت کار نمی کند و به این شکلی که پادشاه روان ووظیفه اجرا میکند ترتیب که شکل گرفته 

نعیم خان به من یاد آوری کرد که چگونه وی یکسال قبل از « .روانه میکند  است دولت افغانستان را به زودی به صوب افالس

که ما باخبر هستیم که شما این کار را کردید و با »: نعیم خان گفت. زودتر بجنبد من خواهش کرده بود که پادشاه را تشویق کنم که

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve08/d5
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve08/d5
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_ilmudin_Qadri_iqbal
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بحران عاجل   مجبورش کنید که به شکلی از اشکال با  پادشاه در این مورد صحبت کردید و اما شما صرف آنقدر توانستید که

در حقیقت برای پادشاه حکومت مطلقه را  ۳۷۹۱قانون اساسی سال » : نعیم خان گفت   «.خشکسالی دوساله جوابی عرضه کند

ایجاد کرده بود، وی قدرت را به دیگران تفویض نمیکرد وپادشاه در حقیقت مملکت را مستقیماً اداره میکرد در حالیکه تبارز میداد 

حیث یک آله ای در این دوره دهساله وزارت ها بی کفایت بودند وصرف من» : نعیم خان ادامه داد  «.که وی در اداره دست ندارد

پادشاه به عوض تکیه بر موفقیت های که باید   »: نعیم خان اظهار داشت « .دست در اختیار یک پادشاه دمدمی مزاج قرار داشتند

نعیم « .بدست میاورد ویا بدون تکیه بر احساسات مردم که باید بدست می آورد ، در حقیقت بر حمایت قوای عسکری تکیه داشت

یک چنین وضعیتی در ممالک فقیری مثل افغانستان زیاد دوام آورده نمیتوانست، محبوبیت در ممالک فقیر مثل » : خان ادامه داد 

«.افغانستان صرف از طریق کوشش و پشتکار جدی بدست آمده میتواند  

تغیر رژیم برای این » : نوشته است که نعیم خان در مورد خاندان شاهی گفت  رابرت نیومن این راپور سفیر امریکا ۱بند  در

» : نعیم خان اظهار داشت   «.که به کسی در این تغیر صدمه جدی وارد نشد  خاندان شاهی دردناک بوده است مگر خدا را شکر

«. برای من و برادرم دمحم داود خان وطن ما افغانستان مهمتر از روابط و عالیق فامیلی است  

افغانستان  لت جمهوریود  »: ه استادامه داد چنین نعیم خان نوشته است که رابرت نیومن این راپور سفیر امریکا ۵ بند در

با آنکه رژیم جدید از طرف . متعهد است تا پالیسی ها را وضع کند که به نفع مردم افغانستان باشد و البته این کار ساده ای نیست

چپی ها از طرف . فغانستان را قبول نکرده اندچپ و راست دولت جمهوری ا  اما افراطی های  مردم عام استقبال خوب شده است

رژیم . راستی ها بسیار ارتجاعی هستند و اصالً در فکر حل مشکالت مردم افغانستان نیستند. مردم افغانستان قابل قبول نیستند

افغانستان از مگر مشکل اصلی که باید در . جدید افغانستان اقداماتی را بدست خواهد گرفت که از افراطی طلبی جلوگیری شود

در این قسمت . بین برده شود فقر و بیچاره گی است که چپی ها از آن سوء استفاده میکنند و باعث نادانی و ضرورت ها میگردد

این آخرین چانسی است که . است که افغانستان شدیداً به فهمیدن موقف افغانستان توسط امریکا و به کمک امریکا ضرورت دارد

نستان آمده میتواند و با دادن کمک هنگفت اقتصادی افغانستان را کمک نماید ، نه برای این که افغانستان امریکا به کمک افغا

از تجربه گرانی که در » : نعیم خان گفت   .«.متمول شود ، بلکه برای این که افغانستان بتواند داخل یک مرحله رفاه معقول شود

قتصادی به طریق درست تطبیق شود تا اندازه زیادی برای بهتر شدن اوضاع کمک اینجا بدست آورده ام من میدانم که اگر کمک ا

این را باید به یاد داشت که در هر مملکت دنیا این به مراتب بهتر و آسانتر است که در اول » : نعیم خان گفت « .خواهد کرد

ما . برای کمک عسکری مصرف شودکمک مناسب اقتصادی صورت بگیرد ، به عوض این که سال ها بعد مقادیر عظیم پول 

باید برای مردم خود حاصالت و نتایج مشهودی نشان بدهیم و در این مورد ما از امریکا تقاضای کمک داریم، آن نوع کمکی که 

«.در زنده گی مردم عادی وطن ما فرق قاطعانه بیاورد  

ریکا به افغانستان وی به نعیم خان اظهار کرده در مورد درجه کمک های فعلی ام رابرت نیومن بعد از تشریحات سفیر امریکا

دهه دیموکراسی ) که یکی از مشکالتی که امریکا و تمام کمک کنندهای خارجی در مورد افغانستان در این ده سال گذشته   است

میباشد که هریک در داشته اند این بوده است که تمام پالن های اقتصادی که فعالً در افغانستان وجود دارد پالن های خارجی ها ( 

می  رابرت نیومن سفیر امریکا. یک گوشه اقتصاد افغانستان کاری را آغاز کرده اند بدون انسجام و پالن ملی برای افغانستان

نعیم خان اظهار کرده است که امریکا و دیگر ممالک خارجی کمک دهنده ترجیح میدهند که افغانستان پالن های   نویسد که وی به

.اشد و ممالک کمک کننده خارجی در آن سهم بگیرندملی داشته ب  

وی این   نوشته است که نعیم خان در جواب این اظهارات وی در مورد پالن گذاری اظهار داشت که رابرت نیومن سفیر امریکا

خان مسئولیت  را قدر میکند و به سفیر گفته است که ده سال قبل در موقعی که برادرش صدراعظم بود ، برادرش داود  نظر سفیر

به این کار ادامه خواهد داد و سفیررا   نعیم خان گفت که داود خان. را هم به عهده داشت و پالن ملی برایش مهم بود  پالنگذاری

.ترغیب کرد که هر چه زودتر با برادرش داود خان مالقات نماید  

که با درنظرداشت تاریخ افغانستان و با   تسفیر امریکا نیومن نوشته است که در این موقع وی از نعیم خان پرسیده اس

درنظرداشت این که نعیم خان از پادشاه شناخت زیادی دارد ، آیا در نهایت امر پادشاه در مقابل این جریانات اخیر عکس العملی 

دمی دارد، و دیده پادشاه حمایت بسیار ناچیز مر» : نعیم خان چنین جواب داد رابرت نیومن خواهد نشان دا؟ به گفته سفیر امریکا

این که پادشاه بعد از این چه میکند مسئله شخصی   »:نعیم خان ادامه داد  «.شد که هیچ کس به طرفداری وی برنخاست و نجنگید
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سفیر امریکا نیومن نوشته است که وی به نعیم خان « .خودش است مگر ما مطلقاً به هیچ نوع مداخله خارجی اجازه نخواهیم داد

شوروی ها این گفته است که آوازه است که شوروی ها در مورد کودتای داود خان اطالع قبلی داشتند و حتی گفته شده است که 

بگذارید بکلی رک و پوست کنده » : سفیر امریکا نیومن نوشته است که نعیم خان جواب داد. حرکت داود خان را تشویق کرده اند

بگویم و این سخن یک مرد شرافتمند است به یک مرد شرافتمند دیگر که روس ها هیچ چیزی نمیدانستند و هیچ معلومات قبلی در 

  «.شخص ظاهرشاه هیچ معلومات قبلی نداشت وغافلگیر شد  شتند به همان طوری کهحرکت ندا  مورد این

سفیر « .که افغانستان را تنها نگذارد  من از امریکا خواهش میکنم» : سفیر امریکا نیومن نوشته است که نعیم خان اظهار داشت

. رجه جان فاستر دلس را به وی یاد آوری کردنعیم خان دوران سفارت خود را در واشنگتن در دوران وزیر خا  نوشته است که

نعیم خان با مشکالت زیاد دست و پنجه نرم میکرد و میکوشید که امریکائی ها را متقاعد بسازد که افغانستان در   در آن زمان

رفی امروز بعد از سال ها به مرور زمان و در عمل موقف بیط  افغانستان» : نعیم خان گفت . آغوش شوری ها نمی غلطد

سفیر نوشته است که نعیم خان به وی یاد آوری کرد که شرایط دنیا از آن وقت تا امروز تغیر کرده « . راستین خود را ثابت کرد

نعیم . است و موقف بیطرفی که در آن روز ها توسط هر دو طرف یک موقف نادرست تلقی میشد امروز دیگر آن چنان نیست

«.ماند و این یک حقیقت روشن و ساده است نه چیزی زیاد ، نه چیزی کمما بیطرف خواهیم » :خان تأکید کرد   

 

 


