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  :وزارت خارجه امريکا افشا ميکند
 ١٣٥٢ سرطان ٢٦برای جلب حمايت  امريکا قبل از کودتای " سردار سرخ"تالش های ناکام 

  
  هر . به رهبری محمد داود وجود دارد١٣٥٢ سرطان ٢٦ادعا های زيادی در مورد نقش شوروی سابق در کودتای 

نهاد دموکراتيک خلق به شوروی و اتحاد نافرجام  محمد داود با جناح حزب نامچند  با در نظر داشت وابستگی مطلق 

های  پرچم نقش کشور- اما اتحاد داود،سرطان ناديده گرفت ٢٦در کودتای  رانميتوان نقش شوروی سابق  ،پرچم آن

 در ،  که منجر به تغير رژيم شاهی به جمهوری شد١٣٥٢ديگر خارجی بخصوص امريکا را در کودتای سرطان 

  . اشيه قرار داده استح

بر خواهش پوهنتون جورج واشنگتن و با   سندی که در بانک معلوماتی آرشيف امنيت ملی  امريکا موجود است و بنا

کا به دسترس عامه قرار گرفته است، از تالش های ناکام محمد داود، درست استفاده از قانون آزادی معلومات در امري

  . آوردن حمايت امريکا  از يک کودتای احتمالی  پرده بر ميدارددستر ب دبه مانند زمان صدارتش،

 در اواخر ماه مارچ وقت امريکا در کابل تهيه شده است،برت نيومن  سفير اين سند که از طرف شخص خود را

 ١٣٥٢نيم سال قبل از کودتای سرطان سال  تقريبًآ يک وهجری شمسی، ١٣٥١ماه حمل  ميالدی، مطابق ١٩٧٢

 مالقات های پنهانی شخص سفير آقای نيومن در اين سند،.  ريکا ارسال شده است امبه وزارت خارجۀهجری شمسی 

م جمهوريت  که در زمان  رژيبعد ها معاون پر قدرت وزارت خارجۀوحيد عبداهللا فرد بسيار نزديک به داود و سيد با 

نيومن بعد از ارزيابی اوضاع رابرت ی در سند آقا.   افشا شده استشاه نيز در وزارت خارجه کار ميکرده است،

ز عبداهللا که يکی اکه آقای وحيد" ده تذکر داده است  اقتصادی افغانستان و رويداد های احتمالی در آين-بحرانی سياسی 

  شخصًا در اقامت گاه سفارت آمده و عکس العمل احتمالی امريکا را در مورد  به نزديکان محمد داود بشمار ميرود،

آيا آقای عبداهللا بنابر دستور و خواست داود اين سوال را "  : سفير نيومن پرسيده است .ن محمد داود پرسيدقدرت آمد

 ٢٧بعدًا به تاريخ ."   که من اينجا هستمکه محمد داود ميداند،: "  وحيد عبداهللا  جواب داده است "مطرح ميکند يا خير؟

   :مارچ همان سال آقای وحيد عبداهللا سواالتی را که مستقيماًً محمد داود پرسيده و عبارت  بوده از اينکه

موافق خواهد بود اگر  چی خواهد بود؟ آيا دولت امريکا داودمحمد  ريکا در مورد به قدرت آمدن دوبارۀروش ام" 

س دولت به قدرت بياييد و محمد داود و محمد نعيم ميتوانند دراين مورد روی امريکا حساب داود بحيث رئيمحمد 

 "و آيا امريکا کمک های مادی و معنوی خود را به افغانستان ادامه داده از استقالل  افغانستان دفاع خواهد کرد؟ کنند؟ 

  . به سفير نيومن فرستاده است،

فقط، .   تحقيق و پژوهش بيشتر دارد نياز بهست های محمد داود چی بوده است،خوااينکه جواب دقيق دولت امريکا به 

 مستقيم با وحيد عبداهللا  هر چند آقای نيومن در نتيجه گيری اش در آخر سند خواهان دوام ارتباط غيربا وجود اينکه،
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زهم ميشود نتيجه گرفت که  بادست آوردن قدرت بعيد نخوانده است، و امکان موفقيت محمد داود را برای بشده است، 

  . دولت امريکا با بی تفاوتی توام با شک و گمان با محمد داود و همکارانش برخورد نموده است

 با درک اينکه امريکا از نزديکی محمد داود با شوروی سابق به خوبی آگاهی داشت و شايد هم با يک بی تفاوتی 

  . های خونين بعدی خود در افغانستان مساعد ساخته استآگاهانه در مقابل محمد داود زمينه را برای پالن 

 ميتواند با ا گرايی در کشور ما بشمار ميرود،فرهنگ منحوس کودتتمامی نقاط مبهم کودتای محمد داود که سر آغاز  

ر  کسانی که به شکلی از اشکال دز قهرمان سازی های قبيله گرايانۀ،ِ  و بدور ا دلسوزانه،افشاگری های صادقانه و

ت  خدميگانهکه شايد هم اين .  روشن شودو با رژيم محمد داود همکار بودند، مهم داشتند  سرطان نقش٢٦کودتای 

  .   قبل از مرگشان باشد برای نسل  گيچ و سرگردان وطن ما، "عاليجنابان"

 ختم

 










