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مرحوم محمد داود خان اول�ن رئ�س جمهور افغانستان
 ا(شان به ماسكو۱۹۷۷و جر(ان مكمل و واقعى سفر رسمى 

هموطنان ارجمند !

 گــروه هاى خلق و پرچمِ تحـت الحـمــا(ه<۱۳۵۷ ثور ۷ ســال�كه ازكــودتاى مـنحــوس و ضــد ملى ۲۷در جـر(ان 
روسـ�ه< شـوروى م�گذرد,  عـده< ز(ادى از دانشـمندان و مؤرخـ�ن افـغانسـتـان و جهـان , آثار ز(ادى براى روشن
ساختن دوران س�اه و ظلمانىِ د(كتارتورىِ كمون�ستى دركشور از (كطرف, و دوره<  قهرمانى هاى ملت افغان
و شهامت و قربانى هاى ا(ن راد مـردان از جانب د(گر, به نشر رسان�دند كه در آن جـمله (كى  هم اثر محترم

The fall ofعـبـدالـصـمـد غـوث مـعــ�ن سـابق سـ�ـاسـى وزارت امـور خـارجـه تحت عـنوان سـقـوط افـغـانـسـتـان (

Afghanistan>است, كـه در ا(ـن اثر خـو(ش روشنـى ز(ادى مـخـصــوصـاً به  زوا(اى تار(ـك روابط ز(ر پرده (
س�اسى ب�ن افغانستان و روس�ه< شوروى و آنچه از دسترس مطبوعات آزاد و ملت بدور بوده, انداخته اند.

ولى آنچه مـرا مجبور بـه ترت�ب ا(ن متن ,  ز(ر عنوان (ا مفـهوم تصحـ�ح قسمتى از اثر شـان كه خاصـتاً روشنى 
 اپر(ل۱۲انداختن به سفـر  رسمى و تار(خى مرحوم محمـدداؤد خان اول�ن رئ�س جمهور افغـانستان به تار(خ 

م به مـسكو, سـاخـتـه اسـت ا(ن است كـه در قـدم اول گـرچه دوست و همكار د(ـر(نه< همـان (ك وزارت۱۹۷۷
بوده و ه�چ نوع سوء تفـاهمى هم ندار(م ولى عاللت و مـر(ضى , اوشانرا از اجتـماع گوشـه ساختـه كه نتوانسـته
ام مستق�ماً با ا(شان تبادل نظر كنم و ثان�اً كـه من و ا(شان هر دو اعضاى ه�أت سفر رسمى آن مرحوم بود(م و
ثالـثاً و مـهمتر از هـمه كه به نظرم (كى از مكلفـ�ت هاى راست�ن تار(خ نو(س و ارائه آن به مـردم ا(ن است كه
بر عـالوه< تطبع دقـ�ق و تـدارك مـعلومـات مكمل و مكفى, عـدول از واقـعـ�ت هاى تـار(خى و (ا كـوتاهى را در
آن بكلى به (كطرف گذارد تا با نشر مطلب انحراف (افـته و (ا ناقص, لطمه< به تار(خ واقعى وطن نرسد و با
دست بدست شــدن آن اثر , تا ثر(ا ا(ن د(وار كـج نمـاند. بهــر صـورت از(نكه مــحـتـرم عــبـدالصـمــد غـوث چه
نظرى در مختـصر نوشتن (ا انحراف جر(انات داشـتند, تنق�د و ملحوظ نظرى ندارم, تنهـا مى خواهم در(ن جا
با چشم د(د و شهـادت ع�نى كه تمـام ذوات مع�تى همـسفر مرحـوم محمـد داؤد خان در(ن سفر تار(خى و واقـعاً
سـرنوشـت سـاز افـغــانسـتـان داشــتند, آن سـفــر و جـر(انات آنـرا بدون كم و كـاست و هر آنـچـه بوده و رخ داده

براى مز(د معلومات و مطالعه< شما هموطنان گرانقدرم ارائه نما(م.
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گـرچه از جـمله< اعضـاى همـسـفـر (ا ذوات معـ�ـتى - سـه وز(ر كابـ�نه< آنوقت به شـهادت رسـ�ـده اند, دو
وز(ر با فـض�لت و مـجـرب و فرزندان صـادق وطن (مرحـوم على احـمدخـرم وز(ر پالن و مـرحوم انجن�ـر
جـــمــعـــه مـــحــمـــد مـــحــمـــدى وز(ر آب  و بـرق آن وقت) (كى بـعــد د(ـگرى كــشـــتـــه شــده انـد.و وز(ر
سـومى(ســ�ـد وحـ�ــد عـبـداللـه مـعـاون  وزارت امــور خـارجـه)كــه در روز هاى اول فـاجـعــه< ثـور از طرف

زعماى كمون�ست افغان اعدام گرد(ده و به شهادت رس�ده است.

ولى خوشوقتم كه هنوز هم ذوات مع�تى آن وقت (ا شاهدان ع�نى در ق�د ح�ات را بد(ن ترت�ب به شما 
معرفى مـ�دارم و با ارائه< ا(ن جر(انات واقعى از همه< آن محـترمان ن�ز خواهش مـ�كنم كه با مطالعه< آن اثر و (ا
ا(ن متن اگـر نظر و (ا تصحـ�حى دارند تا ناوقت نشده, آنرا بدسـترس شمـا هموطنان مـحترم قـرار دهند ; كه

از(ن قرار اند :
- مرحـوم داكتر على احـمد پوپل سفـ�ر كبـ�ر افغـانستان در مـاسكو (بعداً مـهاجر در آلمـان و اخ�راً مـتوفى در۱

همان كشور)
 - محترمه دكتورس محبوبه رف�ق رئ�سه< دفتر وز(ر امور خارجه (فعالً مق�م واش�نگتن ا(االت متحده< )۲
 - محترم م�ر شمس الد(ن رئ�س تشر(فات وزارت امور خارجه (فعالً مق�م فرانسه)۳
- محترم عبدالفر(د رش�د مد(ر عمومى اقتصادى وزارت امور خارجه(فعالً مق�م آلمان)۴
- محترم محمد رف�ق شمعر(ز مد(ر شعبه< دوم س�اسى, اروپاى شرقى, وزارت خارجه(فعالً مق�م فرانسه)۵
- محترم عبداالحد ناصرض�ا(ى مد(ر اطالعات وزارت امور خارجه (فعالً مق�م د(وسلدورف آلمان)۶
- ا(نجـانب عبـدالجل�ل جـم�لى مـد(ر روابط اقـتصـادى وزارت امور خـارجه (فـعـالً مقـ�م الس انجلس ا(االت۷

متحده امر(كا) تقد(م كننده< ا(ن متن.
 - محترم محمد انور نوروز معاون ر(است تشر(فات وزارت امور خارجه(فعالً مق�م سند(اگو كال�فورن�ا)۸

الزن به تذكر است كه مرحـوم داكتر على احمد پوپل سف�ـر كب�ر آن وقت افغانستـان در ماسكو از آغاز مراسم
تشر(فـاتى و مذاكراتى, عـضو(ت ه�أت جـانب افغانى را داشـتند اما محـترم م�ـر شمس الد(ن و محـترم محـمد
انور نوروز, رئ�س و مـعاون ر(است تشـر(فات وزارت امـور خارجـه , تنها امـور تشر(فـاتى را به عـهده داشـته و

در جمله< ه�أت افغانى در دور مذاكرات دو روزه شامل نبودند.
بهر حال آن دگرگونى ها و تحـوالتى را كه بد(ده< سرنوشت سازِ ملت افغان و تحوالت منطقـه و جهان و پ�امد

 اول�ن رئ�س جمهور۱۹۷۷ اپر(ل ۱۵-۱۲تقر(باً سه دهه< سراپا بحران مى ب�نم, از هم�ن سفر رسمى تار(خى 
افغانستان و غرور شكنى كر(مل�ن نش�نان سرچشمه م�گ�رد و ا(ن هم اصل داستان :

ط�اره<  «كندهار» ط�ـاره< رسمى رئ�س دولت افـغانستـان (قبالً ط�ـاره< رسمى پادشاه افـغانستـان) حامل رئ�س
جمهور افغان, مرحوم محمد داود خان و ذوات مع�ـتى ا(شان كه در فوق ذكر شد(به شمول محمد خان جاللر

 كابل را بمقصد مسكو ترك كرد و۷۷ اپر(ل۱۲وز(ر تجارت وقت كه از او در باال نام نبرده ام) صبح روز 
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با مواصلت به م�ـدان هوا(ى تاشكند, ه�أت افغانى از طرف رؤساى جـمهور و صدراعضمـان و وزراى خارجه
و جمع غـف�رى از سه جـمهور(ت شـوروىِ همسا(ه< افـغانستان(ازبكسـتان - تاج�كسـتان و تركمنسـتان) بگرمى

) مـخصـوص زعمـا در آن مـ�دان هوا(ى رهـنما(ى شـدند. در آن تاالرVIPز(ادى اسـتقـبال شـده و به عمـارت (
 نفر ته�ه د(ده بودند كـه رئ�س جمهور افغانستـان و رئ�س جمهور۵۰بزرگ م�ز طعام چاشتى را براى تقر(باً 

ازبكستـان در وسط م�ز مـقابل هم قرار داشـتند و در جر(ان صـرف طعام چاشت ا(راد ب�ان�ـه هاى خ�ر مـقدم از
طرف مـ�ـزبان و قـدردانى و تشكر از طرف مـهـمان صـورت گـرفت كـه وظ�ـفه< تـرجمـانى ب�ـان�ـه< مـرحـوم محـمـد
داود خـان را, بر عالوه< مكلفـ�ت وظ�ـفوى عـضو(ت هـ�أت, به عـهده داشـتم و از(ن رو بر مـ�ز دعـوت در چوكى
سـوم به طرف راست رئـ�س جـمـهـورافـغـانسـتـان قـرار داشــتم ولى قـبل از آغـاز مـراسم مـحـمــد خـان جـاللر وز(ر
تجـارت از جاى خـود برخـواسـته و به رئـ�س جمـهـور افغـانسـتـان التجـا كـرد كـه اگر به او اجـازه داده شـود تا با
برادر بزرگ و خاله و  پسر خاله و فام�ل خود كه اصالً تاشكندى و مق�م ا(ن شهر اند و به د(دنش آمده اند,
صرف نان چاشت كـرده  و زود تر برگـردد كـه با اشاره  سر از رئ�س جمـهور موافـقت گرفـتـه و رفـتند و بعد

از صرف طعام برگشتند.
دو موضوع د(گر ن�ز قبل از توض�ح جر(انات مذاكرات مسكو قابل تذكر دانسته م�شود كه :

اوالً  - به همه اعـضاى مع�ـتى تفه�م شـده بود تا جر(ان مذاكرات را بـدون فروگذاشت تحر(ر كـرده و در ختم
هر مذاكره مشتركاً بح�ث (ك راپور مكمل مذاكرات آنرا فوراً منسجم سازند.

ثان�اً - هدا(ت اك�د داشتم كه چون در جمله< ه�أت افغانى تنها كسى هستم كه به لسان روسى بلدم, با(دبر
عالوه< گرفتن جر(ان مذاكرات همه مطالب و اظهارات را ن�ز متوجه باشم, ز(را بعد از حركت از تاشكند

چن�ن تفه�م شده بود كه تنها ترجمان جانب شوروى امور ترجموى وترجمانى را بعهده خواهدداشت و بس.
)VIPط�ـاره< حامـل رئ�س جمـهـور و ذوات معـ�ـتى همـسفـر شـان شام هـمان روز به مـسكو مـواصلت و در تاالر(

) از طرف ل�ــون�ــد بر(ژن� منـشى عـمــومى حــزبSheremetivaمــ�ـدان هـوا(ى ب�ن المـللى شــ�ـرمــ�ــچى وا (
كمون�ست , ن�كوالى پودگورنى رئ�س شوراى عالى (رئ�س جمهور) , الكسى كاس�گ�ن صدراعظم,  آندرى
گروم�كو وز(ر امـور خارجه و د(گر وزراء  و اراك�ن دولتى استـقبال شدند و بعداً هـ�أت  با مراسم با شكوهى

عازم قصر سه طبقه ....... كه در سمت جنوبى كاخ كر(مل�ن  قرار داشت, گرد(د.
آغاز(مشـرف بدر(اى مسكو)  مـذاكرات رسـمى دولت�ن در قـصر مـركزى كـر(مل�ن ۱۹۷۷ اپر(ل ۱۳صبح روز 

شـد. روز اول مـذاكـرات با تبـادل ب�ــان�ـه هاى  مـرحـوم مـحـمـد داود خـان رئ�س جـمـهـور افـغــانسـتـان و ل�ـون�ـد
بر(ژن� منـشى اول حـزب كـمـون�ــست اتحـاد شـوروى و ضــمناً توضـ�ـحـات مــرحـوم على احـمــد خـرم وز(ر پالن
افـغـانسـتـان كـه به اجازه و اشـاره< مـحـمـد داود خـان صـورت گـرفـته بـود و اجمـال عـمـومى پالن هاى اقـتـصـادى

 ساله< اقتصادى آ(نده< افغانستان را در بر داشت, در فضاى۷گذشته و در ع�ن حال پ�ش ب�نى هاى پالن هاى 
آرام و ســالم بـه پا(ان رســ�ــده و هـ�ــأت افــغــانى در دعــوت نـان چاشت بزرگ و با مـــوهبت صــالون گـــ�ــورگى

كر(مل�ن اشتراك كردند كه مسالمت و تعاطى ب�ان�ه هاى دوستانه و همسا(گى ن�ك را با خود داشت.
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 و دَورِ دوم مـذاكـرات ن�ز در هـمان تاالرعظـ�م بر گزار شـد.(ناگـفـتـه نمـاند كه زعـمـاى۱۹۷۷ اپر(ل ۱۴روز 
۲۰اكثر كشور ها بشمول اتحاد شوروى هم�شه در همچو جلسات فقط متن تحر(ر شده از قبل را كه بعضاً تا 

 صفحه م�رسد قدم به قدم خوانده م�روند كه با(ن اساس ل�ئون�د بر(ژن� هم هم�ن پرنس�پ را تعق�ب۲۵و 
م�كرد) منشى عمومى حزب كمون�ست اتحاد شوروى با آغاز ب�ان�ه< خو(ش روز دوم جلسات را افتتاح كرد,

 دق�قه دوام كرد, دفعتاً با توق� متن ب�ان�ه سر۲۵-۲۰موصوف بعد از شرح (ك قسمت ب�ان�ه< خود, كه 
بلند كرده و به شكل جدى تر و صداى بلند تر رو بطرف رئ�س جمهور افغانستان كرده چن�ن به سخن

آغازكرد:

«آقـاى رئ�س جمهور! شما به خوبى م�دان�د كه كشور ما هم�شه نزد(كتر(ن دوست افغانستان بوده
و در هر وقت و مرحلـه (ى دست دوستى را بطرف افغانستان پ�ش كرده  و از ه�چ نوع كمكى در(غ

نكرده است  و حال هم ما به خوشى حاضر(م كه براى اجراى پالن جد(د اقتصادى افغانستان كمك
)  ولى طور(كه اطالع دار(د دشمنان ما م�خواهند كه در(ن دوستى ما رخنه انداخـتـه و آنرا۱كن�م.(

)  و رضا كار وCorps Peaceخراب  سازنـد,  بد(ـن لحاظ عمال خود ها را ز(ر عـنـوان  پـ�سكور( 
غ�ره به افغانستان اعزام م�دارندكه آنها ز(ر عنوان كمك و  همكارى اساساً در تخر(ب  روابط ذات

) با(ـد حكومت افغانستان تمام ا(ن اشخاص را از افغانستان خارج كند.۲الب�نى ما م�كوشند. (

و ترجمان جانب شوروى آنقدر ا(ن مطلب را جو(ده ولى گوارا و واژگونه جلوه داد  و ترجمه كرد كه جانب
شوروى كه به لسان درى آشنا(ى نداشتـنـد و جانب افغانى كه اصل مطلب وكلمات «بر(ژن�» را به روسى
نفهم�ده  بودند,  ه�چ انتباه خرابى از آن نگرفتند و ا(ن همان فرصتى بـود كه با(د با درك واقع�تِ گـفتارِ
«بر(ژن�» و عواقب  خواهش (ا هدا(ت او , منح�ث وظ�فه , ه�أت افغانستان را حالى مى ساختم و به ا(ن

خاطر بدون وقـفه و تأمل, به مرحوم شه�د س�د وح�ـد عبدالله معاون وزارت امور خارجه (وز(ر امور خارجه)
كه (ك نفر بعد از من بطرف چپ و قر(ب شخص رئ�س جمهور افـغانستان نشسته بودند , روكرده  و آهسته
گـفـتـم : معاون صاحب ,  ترجـمه درست ن�ست !  با اداى محض ا(ن كلمه از طرف من, شه�د مـرحوم محمد
داود خان رو بمن كرده و قـدرى با عصبان�ت گفـتند : « چه گپ است ?» عرض كردم كه همـ�ن مطلب اخ�ر

را ترجمان درست ترجمه نكرده است.
در(ن وقت است كه ل�ئـون�د بـر(ـژنـ�  متوجه شـد كه ه�أت افغانى  به بحث در ب�ن خـود  مصروف اند , هم
ممكـن نظر خاص خود را مـحرك آن مـ�دانست ,  چون مى دانست كـه من به لسان او بلـدم , رو بـمن كرده و
با صداى جـدى پرس�ـد كه چه گپ است ?  فـوراً رو به او كرده  و گـفتم كـه جاللتمـآب شما همـ�ن لحظه ا(ن
چن�ن اظهار داشـت�د (تكرار عـ�ن كلمات و جمـالت روسى خودش) ولى ترجمان شـما مطلب شمـا را نه آنچه
شما اظـهار داشت�د, بلـكه برنگ و مفهوم د(گرى (عـ�ن متن درى ترجمان شـانرا البته به لسان روسى) تـرجمه

كرده كه به نظر شما هم درست نخواهد بود.
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بر(ژن� فوراً به عقب خود(جائ�كه ترجمان شان به پشت سرِ او نشسته بود) نگاه كرد و با صداى شد(د و
بلند به ترجـمان هدا(ت داد كـه گفـتارم را منحـرف نكن�ـد و آنچه گـفتـه ام ترجمـه كن�د, كـه ترجمـان مذكـور

در(ن مرتبه گفتار او را كه فوقاً تقد(م گرد(ده, مكمالً توص�ح داد.
 دق�قه بود ,  به پا(ان رسان�ده و نوبت به رئ�س۴۵بر(ـژنـ� بعد از(ن هم بـق�ه گـفتار را كـه جمعاً  ب�شتر از 

جمهـور افغانستـان رس�ده بود تا ب�انـ�ـه<  خـود  را ا(ـراد نما(ند و اوشان  نه متـنى داشتند و نـه  مـداركى بلكه
نوتهاى مختصرى گرفته بودند كه به اشاره بهر (ك آن آغاز به سخن كردند :

مـرحوم مـحـمد داود خـان رئ�س جـمهـور افغـانسـتان ب�ـان�ـه< خود را با تـشكر از استـقـبال گـرم دوستـانه< مـقامـات
شـوروى و روابط همـكارانه< ا(شـان با افـغــانسـتـان شـروع كـرده و هـر (ك از جـمـالت و پاراگـراف هاى بـ�ـان�ـه<
بر(ژن� را قــدم به قــدم و بصـورت ســ�ـتــ�ـمــات�ك جــواب دادند تا ا(نكه بـه همـان تذكــر جـدى و (ـا اخطار(ه<
دپلوماسى منقـاد كننده< بر(ژن� رس�دند و در آن مورد جـواباً چن�ن گفتند ; مـرحوم محمـد داود خان كه در(ن
لحظه جــدى تر و صـر(حــتـر و با صـداى نســبـتـاً بـلندتر از آغـاز ب�ــان�ـه< خـود شــروع به حـرف زدن كـردنـد چن�ن

گفتند :

جاللتمآب بر(ژن� !
شـما و همـه خوب مى دانندكـه افغـانسـتان (ك كـشور رو بـه انكشـاف بـوده  و براى رفــع مـشكالت 

اقتـصادى خود به كـمك تمام كشور هاى دوست خود در جهان ضرورت دارد, و مـا هم�شه از كمك
هاى همه كـشور هاى دوست  منجـملـه اتحـاد شوروى صمـ�مانـه تـشكر مى كن�م , بنـا بـر ا(ـن هم�ـشه
خواهش مند(م تاكشور هاى دوست باكمك هاى اقتصادى و اعزام متخصص�ن خود به افغانستان با

ما كمك كنند, ولى اگر ا(ن كـمكها و اعزام متخصص�ن به منزله< مداخلــه در امور داخلى ما بحساب
برود ما از بازوى ا(ن ها گرفته و تمام شان را از افغانستان ب�رون مى انداز(م ( در(ن لحظه حركتى

 مـتـر۶ - ۵را با دست راست خـود اجـراكـردند مـاننـد شخـصـى كـه شى دست داشـتـه اش را بفـاصله<  
دور تر از خــود مــانند د(سكـى پرتاب كند) ولـو كـه از جــرمنى, فــرانســه , اتحــاد شــوروى , امــر(كا,
بلغـار(ه و غـ�ـره باشند. و بعـد از ترجـمـه< ا(ن گـفـتـار خـود , (ك بار د(گر عـالوه كـردند كـه  با اجـازه<
شما (كبـار د(گر سخنانم  را تكرار م�كنم و ع�ن مطلب  خـود را با همان حركت دست و نام بردن از
همـان كــشـور ها تكرار كـردنــد  و افـزودنـد : البـتــه افـغـانسـتــان (ك كـشـور غــر(ب است ,  ولى (ك
كـشـور مـستـقل و آزاد است , و بـه ه�چ كـشورى اجـازه نمى دهــد كـه بنام كـمك در امـور داخلى اش
مـداخله كند. تعـ�ـ�ن سرنوشـت افغـانسـتـان تنها بـدست ملت افغـان بوده و تنهـا مـردم افـغانسـتـان حق

)۳(دارند كه در آن باره تصم�م بگ�رند
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و با پا(ان ا(ن جمله كه عواقبش چه م�آمد ? فوراً الكسى كاس�گ�ن صدر اعظم اتحاد شوروى كه شخص 
دراك و ســ�ـاست مــدار ورز(ده بود و ادامــه< همــچـو ب�ــانات را با وخــامت آن بخــوبى درك كــرده بود, رو به
رئ�س جـمهـور افغـانستـان كرد و سـوال خود را كـه بكلى خـارج موضـوع و پروگرام و به اصطالح آب انداخـتن

بر آتش افروخته< بر(ژن� بود مطرح كرد :
مگر خـواننده< گـرامى ! براى روشن سـاخـتن و راست سـاختن آن انحـرافـاتى كـه بعـد از هم�ـن لحظه توسط اثر

محترم عبدالصمد غوث به اذهان عامه و ن�ز نشرات بعدى مانده و با(د و حتماً شسته و اصالح گردد هم�ن
قدر مى افزا(م كه :  مرحوم  محمد داود خان نه كدام حركت بى حرمتانه< از خود بروز داد و نه از جاى خود
و حتى از كرسى خود حركت كرد و نه سخن را به آن رسان�د كه به مرحوم س�د وح�د عبدالله معاون وزارت

امور خارجه فرصت دهد كه او برا(ش اشاره كند كه برخواستن و حركت او از پشت م�ز مذاكرات دور از
نزاكت است و نه ه�أت شوروى وض�عتى كردند كه باعث بروز مشكالت و نا رسا(ى در مجلس شود, ا(ن

مسا(ل (ك انحراف محض ذه�ن�ت  ها و تار(ك جلوه دادن تار(خ روشن زعماى افغانستان بوده است و
بس. من به حكم وجدان و شهود محترم زنده< حضور در آن جلسه كه فوقاً اسماى شانرا تذكر داده ام, بشما
خوانده و شنونده ا(ن مطلب  مهم و تار(خى را بحضور خدا و ا(مانم اطم�نان م�دهم كه مرحوم محمد داود

خان آنقدر انسان مت�ن و با تمك�ن و متحمل ولى در باره< مسا(ل وطن جدى و شكست ناپذ(ر بود كه
واژگون نشان دادن آنرا (ا به غرض و ذهن�ت شخصى و (ا تخر(بى و (ا بى خبرى و داشتن مطالب و مدارك

انحرافى , شخصاً تعب�ر د(گرى كرده نمى توانم(و (ك موضوع را م�خواهم بصراحت عرض كنم كه نه با
ا(شان قرابت قومى و شخصى دارم و نه در تمام ح�اتم با ا(ن حزب  و آن دستگاه , ا(ن جبهه و (ا آن گروه
گرهى و بستگى داشته ام و فقط منح�ث (ك فرد افغان, وطن و افغان�ت و د(ن و خداى خالقم را در بدل

ه�چ چ�زى در ه�چ زمانى و به ه�چ ق�متى تعو(ض نكرده ام. عق�ده به وحدان�ت و د(انت را با قدس�ت
خاك و افغان�ت و خدمت مردم با افتخارم را اساس انسان�ت و افغان�ت مى شمارم  و تمنى م�كنم نوشته و

نظرم را شخصى , جانب دارى و دور از صداقت تعب�ر نكنند.)
و بر م�گردم به سوال الكسى كاسى گ�ن صدر اعظم شوروى كه گفت :

آقاى رئ�س جمهور ! 
چون شـما (كى از سـ�اسـتمـداران  مجـرب  بوده و  مخـصوصـاً در منطـقـه< شرق مـ�انـه و همـجـوارى با 

ا(ـران  و پاكستـان  و هـند و چـ�ـن در امور دولتى و س�اسى سابــقـه و تجربه< كافى دار(د و چون د(د
و نقطه نظر شـما< منح�ث سـ�اسـتمدار و رئ�س جـمهـور افغانسـتان,  براى مـا ارزش ز(اد دارد, ممكن
است بفـرما(�ـد كـه شمـا اوضـاع منطقه و احـواالت كـشور هاى هـمجـوار و روش س�ـاسى شـانرا به چه

نظرى د(ده و تحل�ل م�كن�د كه (ق�ناً شن�دن نظر شما در(ن باره ارجناك م�باشد.
در(ن لحظه مرحوم محمد داود خان واقعاً با چنان متانت و سنگ�نى و چنان لهجه< آرامى شروع به گفتن جواب
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و صــحـبـت كـردند كــه بكـلى حـ�ــرت آور بود و اصــالً گــمـان هـم نمى رفت كــه در (ك چشم برهـم زدن به ا(ن
ترت�ب چنـ�ن خـو(شـتن دارى كنـند, مـانند ا(نكه هـمـ�ن لحظه< قـبـل ه�چ جـر(انى (ا حـادثـه اى رخ نداده باشـد.
مـرحــوم مـحـمــد داود خـان با آغـاز ســخن و توضـ�ح چـگونگى اوضـاع هر (ـك از كـشـور هاى هـمـجـوار بشــمـول
اوضـاع سـ�ـاسى , اقـتــصـادى , اجـتـمـاعى فـرهنگى و ارتبــاط  آن با مـسـا(ل ب�ن المللـى و سـپس كـشـور خـودش
افغـانسـتان و حتـى خود كـشور شورا هـا از د(د افغـان ها و همسـا(ه ها , آنقدر توضـ�حـات و معلومـات مكفى و
الزم , با اتكاء به اعـداد و ارقام و احصـائ�ه ها ارائه كـرد كه صدراعظم اتـحاد شوروى در اخـ�ر معـلومات ارائه

كردگى شان با ابراز تشكر و قدردانى گفتند :

«واقعاً توض�حات و معلومات شما آنقدر غنى و پر مـحتوى و حتى مطالب بكر بود كه از آن مستف�د
شـد(م و با صـراحت به شـمـا مـ�گو(�م كـه به مطالبى رسـ�ـد(م و آن مـعلومـاتى را (افـتـ�م كـه قـبـالً نمى
دانسـت�م و (ا برنگ د(گـرى آنرا تعبـ�ر مـ�كرد(م و توضـ�حـات شمـا مارا بـه راه هاى بهتـر و معلومـات

درست ترى رهنما(ى كرده است

قضاوت در مورد تـحل�ل س�اسى منطقه را از طرز گفتـار و اندازه< معلومات و ارائه< جواب مرحـوم محمد داود
خان, به خود هر عـضو محترم ا(ـن ه�أت افغانى م�گذارم و امـا آنچه شخصاً گـفته م�ـتوانم ا(ن است كه چون
قـبل از(ن سـفـر , در ه�چ (ك سـفر د(گـرى و مذاكـرات د(گرى به مـعـ�ت شـان نبـوده ام, مخـصـوصـاً با طرح
سوال صدراعظم شوروى گفتار شانرا نه همـ�ن كه شن�دم مى پنداشتم ولى آنچه شن�دم آن قدر مكفى و غنى
و همـه جـانبـه و پر مـحـتـوا بود كـه الحق مـوق� شـانـرا در قطار شـخـصـ�ت هاى بزرگ شـرق , مـانند دوكـتـور
سـوكارنو - جـواهر الل نهـرو  و امثـال شـان در كنفـرانس باندونگ و بن�ـاد گذارى اجـتـماع كـشـور هاى غ�ـر
منسلك آبرومـندانه احـسـاس مـ�كردم. و ا(ن بود نقطه< نهـا(ـى آن جلسـه كـه بعـد از(ن توضـ�ـحـات خـتم آن با

برخواستن ه�أت هاى هر دو كشور از كرسى ها اعالم شد.
رئ�س جمـهور افغانستـان از قطار خود و رهبران اتحـاد شوروى از رسته< خود به درب خـروجى تاالر برآمده و
نزد(ك هم, (عنـى رئ�س جـمهـور افـغـانسـتـان تنهـا با بر(ژن�,پودگـورنى, كـاسـ�گ�ن و گـرومـ�كو وز(ر امـور
خارجه اتحاد شوروى دست داده (نه با تمـام ه�أت شان) و بدون توق� بطرف درب خروجى(طرف راست
شان) حركت كردند و البته در جر(ان ا(ن نوع وداع دست و پاچگى هاى مخصوصاً در ه�ئت شوروى رونما
و قـدرى بى نظمى رخ داد كـه وقتـ�كه درب باز شـد و رئ�س جـمهـور افـغانسـتـان شخـصـاً و تنها از آن خـارج
شـد, شاغلى مـ�ر شـمس الد(ن رئ�س تشـر(فـات وزارت امور خـارجه< افـغانسـتـان كه تازه به تاالر داخل شـده
بود متـوجه خـروج رئ�س جمـهور نشده بود, بـنا بر آن مرحوم سـ�د وحـ�د عبـدالله معـاون وزارت امور خـارجه
صـدا كـرد كه رئـ�س تشـر(فات رهـبر رفـتند و با دسـت اشاره كـرد كـه رئ�س تشـر(فـات فـوراً و به سـرعت به

عقب مرحوم محمد داود خان  روان شد.
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مـرحوم مـحـمد داود خـان از راه همـان تونل ز(ر زمـ�نى كه ب�ن دو قـصـر وجود داشت و روز قـبل هم از همـان
راه رفـتـه بودند, با رئ�س تشـر(فـات افـغـانى و رئ�س تشـر(فـات شـوروى  راسـاً به طبـقـه< سـوم قـصـر اقـامـتگاه
شان رفتند. طبعاً بزودى ممكنه همه اعضاى ه�أت افغانى به تعق�ب شان به همان قصر و همان طبقه رفتند

 ساعت وزراء هم به اطاق شان نرفتند.۲ولى واقع�ت ا(نست كه با درك و احساس تأثرشان حتى تا تقر(باً 
در همـ�ن لحظه مـرحـوم پا(ـنده مـحـمد كـوشـانى سـكرتر اول سـفـارتكبـراى افـغـانى در مـسكو با دوسـ�ـه اى در
دست نزد س�د وح�د عبدالله معاون وزارت امور خارجه آمد و متن اطالع�ه< تلكس وزارت خارجه را كه به
مناســبت وفــات مـرحــوم مـارشــال شـاه ولى خــان غـازى در روم , ازكــابل مــواصلت نمــوده بود به اطالع وى
رسـان�ـد. مـعـاون وزارت امـور خـارجـه بـه رئ�س تشـر(فـات هدا(ت داد كـه آن مـتـن مـخـابره شـده به حـروف
الت�ن را به درى نوشته و مـستق�مـاً به رهبر تقد(م كنند. رئ�س تشر(فات بـا تقد(م آن , لحظه< بعد از وزراى

محترم خواست كه به اطاق رئ�س جمهور بروند.
نان شب را به هـمـان اطاق بردنـد ولى آنچـه شـن�ـدم كــه مـرحــوم مـحــمـد داود خــان اصـالً نان شب را صــرف

نكردند(بجز چاى) (كى دو ساعت بعد از(ن رئ�س تشر(فات وزارت امور خارجه< شوروى آمده و
دعوت نامـه< رئ�س جمـهور تاجـ�كستـان را به رئ�س تشر(فـات وزارت امور خـارجه< افـغانسـتان داده و گـفت كه
چون رئ�س جمهور تاجـ�كستان بس�ار عالقه دارد كه رئ�س جـمهور افغانستان را با ذوات معـ�تى شان فردا در
شـهـر دوشنبـه اسـتـقـبـال كـند و شب هم در آن شـهـر مـ�ـزبان شـان باشـد, از(ن رو خــواهش كـرده اند كـه نظر و
مـعلومات الزم را همـ�ن امـشب به اسـتحـضـار شان برسـانم. رئ�س تشـر(فات وزارت امـور خـارجه افـغـانستـان ,
دعوت نامـه و چگونگى را به حضور رئ�س جـمهور افـغانستـان به عرض رسان�ـد. ولى جواب مرحـوم داود خان
ا(ن بود كه با تشكر و قدردانـى از دعوت ا(شان , از سفر به دوشنه مـعذرت م�خواه�ـد و در حال�كه به اوشان
بگوئ�د كه وقت�كه فردا از ماسكو بطرف كابل پرواز م�كن�م توق� در تاشكند را ن�ز در پروگرام ق�د نكنند
ـاح<ى) ن�ــز و به همــ�ـن منظور هر چـه زودتر با قــومــاندان (پـ�لوت) ط�ــاره< كنـدهار(دگــروال گل پاچا خـــان حـ<
اح<ى تمـاس گـرفـتــه و نظر اورا در مـورد همـ�ن پرواز مــسـتـقـ�م مـاسكو - كــابل مـعلومـات كن�ــد كـه دگـروال حـ<

1( قومـاندان ط�اره< هم آنرا تأئ�ـد كرده و گفت كـه ط�اره<  8 Lبخوبى مـ�تواند راساً از مـاسكو به كابل  (
 وقـتـ�كه رهبـران شــوروى بهـد طى مـراسم۱۹۷۷ اپر(ل ۱۵پرواز كند كـه همــ�ن طور شـد و صـبح روز 

ز(نه< ط�اره بدرقه م�كردند و منرسمى و عبور از برابـر قطعه< تشر(فاتى مرحوم مـحمد داود خان را تا دم  
هم شـخصـاً با ا(شان قـدم بقدم (كجـا بودم, جـز مراسم و كلمـات وداع�ـه< نورمال كـلمه و جـمله ا(را نشن�دم كـه
دال بر ت�ــرگى اوضـاع و (ـا كـدورت برخــورد ها بكند و مــرحـوم مــحـمــد داود خـان تا لـحظه< باال شــدن به ز(نه<
ط�اره همـان لبخند و آرامش دائمى خـود را داشت. و ا(ن است واقع�ت (ك حـادثه< بزرگ , تار(خى و تار(خ

ساز ما و ا(ن هم شما. با عرض حرمت .   عبدالجل�ل جم�لى



  -۹-  

تبصره  :

) ا(ن سـفر رئ�س جـمهـور افغـانستـان بر بن�اد جلب كـمك مالـى و تخن�كى و  قرضـه هاى طو(ل المدت اتـحاد۱(
 سـاله< آ(نده< افـغـانستـان صـورت۷شـوروى به مـعـ�ـار چند مل�ـارد دالرى جـهت اجـراى بمـوقع پالن  هاى اقـتـصـادى 

گرفته بود. (تفص�ل در ختم متن)
) از كدام كشور مع�نى و (ا كدام نهاد و موسسه اى مع�نى نام نبردند.۲(
) در(ن جــا ترسـ�م چهــره و حـالـت بر(ژن� را قـابـل تبـصــره و الزمى مـ�ــدانم : ل�ـونـ�ـد بر(ژن�  بـعـد از ژوزف۳(

سـتـال�ن و نك�ــتـا خـروسـچ�  مـقـتـدر تر(ن رهبـر اتحـاد جـمـاه�ـر اشــتـراكـ�ـه< شـوروى بود. او (ك مـوجـود مـعـتـاد و
الكهول�ك بود كه اگـر حالت خمار را نم�داشت اصالً حـرف و مطلب خود را ادا كرده نمى توانست. با آن ظاهر

كـه عـمـل�ـات(*)گنگس و غــ�ـر قــابل كنتــرول و در عـ�ـن حـال در(ن سن كــهـولـت با داشـتن ســرطان فكِ ســفلى 
جراحـى بزرگى را سال قـبل آن گذشـتانده بود و فك سـفلى اورا كشـ�ده و به (ك پارچه اى مـصنوعى پالستـ�كى
و دندانهــاى مــصنوعى تـبـد(ـل كـرده بودنـد, حـركــات و انتـظام آنرا با فك علـ�ـا تـوسط فنر هاى در هر دو گــوشــه<
داخل دهن كـه دور از نظر و د(ـدن بود تأمـ�ن كـرده بودند كـه با بودن و قـرار داشـتن در نزد(ـكى او بعـضـاً بندش

فك سفلى و كش آن با همان فنر ها و برهم خوردن آنى دندان هاى باال و پائ�ن بخوبى قابل شن�دن بود.
امـا ضـربت كلمـات و جـواب دندان شكن رئ�ـس جـمهـور افـغـانسـتـان , ا(ن بـهم خـوردن دندانهـاى او را شنواتر و
بلندتر كرده و چهـره< مخمورش آنچنان به پـر(دگى و پرش عضالت چهره گـرائ�ده بود كه حتى نشـه اش خراب و
كنـتــرول خـــودى را از او گــرفـــتــه بود و بـنا بر همـــ�ن بهـم ر(خــتـن و بى دست و پائـى او و تول�ـــد ترس بر الكـسى

كاس�گ�ن بود كه او فوراً مداخله كرده و سوال خود را مطرح ساخت. ج , جم�لى

در پا(ان  سـخـن ,  با سپـاس قلبى و قـدردانى از لط� بى پا(ان و احـسـاسات وطن دوسـتانـه برادر گـرامى  (*)
و دوست د(ـر(ــنـه ام , جناب ولى احـمــد جـان  نورى , كـه در حــقـ�ـقت مـشــوقم براى تـهـ�ــه و نوشـتن ا(ن صــفـحـه<
فـرامـوش ناشـدنى  و روشـن سـاخـتن ا(ن واقـ�ـعـ�ت تار(خـى  وطـنـم مى باشـد و در عـ�ـن حـال  زحـمت تا(پ درى
آنرا ن�ـز مـتـقـبل شـده  و حـتى  زحـمت گـرفـتـن نـظر دوسـتـان مـحـتـرم ,  جناب دوكـتـور فـر(ـد رشـ�ـد , جناب مـ�ـر
شمس الــد(ـن , جناب دكتـور محمـد رف�ق  شـمعر(ز  و جـناب عبداالحـد ناصر ضـ�ا(ى  را بر(ن مـتن مـتقـبل شده

اند ,  صم�مانـه مـتـذكـر مى شـــوم




