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 ۰۳/۰۱/۲۰۲۰            : غوث جانبازمترجم
 

 افغان شیمدار مدبر و دور اند استیس ،یزابل دیمج
 

 ریوز یزابل دیعبدالمج ،یالدیم ۵۰یو شروع سالها ۴۰ ۀده ریاخ در
افغانستان " و  یبانک در افغانستان، " بانک مل نیاقتصاد و مؤسس اول

 یرا در مساع یمینقش عظ نکشوریاشخاص در ا نیاز ثروتمند تر یکی
نمود. او چند  یم یباز کایمناسبات اش با امر ۀافغانستان بخاطر توسع

 یکائیامر پلوماتانیده و در داخل افغانستان با دسفر کر کایربار به ام
 شیرا پ یبه افغانستان مذاکراِت فعال کایامر یدر مورد بذل کمکها

  .بردیم
 -نوامبر یکه ط کایامر ۀبه اضالع متحد یزابل یاز مسافرت ها یکی

افغان مصرانه از  ریوز نیآن ا یصورت گرفت که ط ۱۹۴۸دسمبر 
به کشورش را نمود.  یو نظام یاقتصاد یکمک ها یواشنگتن تقاضا

 ریسف ها،یکائیبا امر یمذاکرات زابل نیدر خور توجه است که ح
از  یکیخان و  میسردار محمد نع نگتنافغانستان در واش دالتقرریجد

 کایحضور داشتند. از جانب امر زیوزارت اقتصاد افغانستان ن نیمعاون
وزارت امور  ۀرتب نیائدر مذاکرات با افغانها معموالً دو مأمور پ

 رتیدر مغا هایکائیبرخورد امر نینمودند. ا یاشتراک م کایامر ۀخارج
 .قرار داشت یللالم نیب ۀشد رفتهیپذ یبا پروتوکول ها

را مورد  کایامر -از روابط افغان یعیوس ۀحلق کردیکه داشت، معموالً کوشش م یتیبا درا یمذاکرات، زابل نیح
 تیکرد: حما نییواشنگتن را به افغانستان تع یکمک ها ریداشت مس لیکه از مسا یقیبحث قرار بدهد. او با فهم دق

و  یکیتخن یکمک ها یۀمعارف و همچنان ارا ،یفرهنگ ۀدر عرص یهمکار ،یاقتصاد یکمک ها ،بذلیاسیس
 (۱۹(.ینظام

 چاردی" ر کایامر ۀو مأمور وزارت امور خارج یزابل دیعبدالمج انیم ۱۹۴۸دسمبر  ۸ خیکه به تار یگفتگوها در
 -افغان یکه همکار دادیم نانیرا اطم کایاقتصاد افغانستان جانب امر ریادامه داشت، وز یدر پ ی" چند ساعت پ چیل

واب کسب ج قیکه " فرصت اندک است و افغانها شا دنمو یم دیتأک یبه نفع هر دو طرف خواهد بود. زابل کایامر
موضوع هر  نیاز کمک به افغانستان اباء ورزد، افغانستان انتظار دارد تا ا خواهدیم کایباشند. هرگاه امر یم یفور

 ".ابدیچه زودتر وضاحت ب
 خورد،یبرم یافغان ۀجامع اتیکمکها به افغانستان، با آنکه به معنو یۀاز ارا کایکه "اجتناب امر کردیعالوه م یزابل

خواهد کرد تا با  یافغانستان سع نهمه،یپندارد. با ا یرا دوست خود م کایالسابق امر یاما حکومت افغانستان کماف
 افتیبود به امکان در یواضح ۀاشار ریاخ یشود." جمله ا بمشکالت غال یاستفاده از امکانات دست داشته باال

 ...یکمک ها از اتحاد شورو
افغانستان  یداخل تیامن نیتأم یصرف برا ینظام ینمود که کمک ها یم دیاص تأکاقتصاد افغانستان بطور خ ریوز

با کمک  ۀسیمقا چیجانب افغان در ه یهم، تقاضاها ی. براستستین میتقاضا شده عظ یاست، و حجم کمکها ازین
 (۲۰قرار نداشتند. ) داردیکشورها مبذول م ریبه سا کایکه امر ینظام یها

. کردیجلب م زین یالملل نیو ب یمنطقه ئ لیاز مسا یخود را به برخ نیتوجه مخاطب ها،یکائیدر صحبتها با امر یزابل
حتماً صورت  یو اتحاد شور کایامر ۀاضالع متحد انینمود: " منازعه م یم دیو تأک شدیآور م ادیاو بارها از جنگ 

هار ساختن افغانستان نخواهند بود. ها قادر به م یشورو اماجنگ، افغانستان اشغال خواهد شد،  ۀجیدر نت رد،یگیم
 لیتحو ن،یادامه دهد. بنابر یمتماد انیسال یرا داشته و قادر است آنرا ط یزانیجنگ پارت شبردیافغانستان توان پ

 تیظرف ،داشته یناگسستن وندیو هم با مدافعه پ یداخل تیامن نیبه افغانستان هم با تأم یکائیامر ۀفیسالح خف یفور
 (۲۱. " )بردیباال م یاتحادشورو ۀاشغالگران یها تیالمدت در برابر فعال لیافغانها را در طو ۀمقاومت قاطعان
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داشت. او اظهار  زیدول ن ریکشورش با سا ینظام یهمکار رامونیپ یمکث کایمذاکراتش با جانب امر یط یزابل
افغانستان و  ران،یا ه،یز ترکمترجم( مرکب ا –سنتو است  ینظام مانیپ ی)مراد زابل یمنطقه ئ مانی: " پداشتیم

اقتصاد افغانستان در  ریاست." وز ریاساس داشته و امکان پذ ابندیتوسعه ب کایامر یکمک ها کهیپاکستان در صورت
 ۀبه عامل قابل مالحظ کهیزیخواهد آمد، چ انیمسلمان به م یاز کشورها ۀارزان تمام شده و جبه نکاریادامه : " ا
مجدد آن به  یایحال، هرگاه فرصت از دست برود، اح نی. در عدیخواهد انجام یبا اتحاد شورو ندهیآ ۀدر مبارز
وزارت امور  ۀندینما یریهم نخواهد بود." موضعگ ریکه امکان پذ یخواهد شد و به احتمال قو تمام متیمراتب ق

 یاز آن استنباط نم یحساببوده و کدام سخن  یطفره رو شتریب یدرعکس العمل به اظهارات زابل کایامر ۀخارج
واشنگتن از  ۀاز آن بود که ادار یهنگام گفتگوها با جانب افغان حاک کایامر أتیشد. افزون بر آن، سطح ه

 .کندیافغانستان استقبال نم یتقاضاها
داشته باشد،  یآرزو دارد با افغانستان همکار کایامر ۀ" ضمناً خاطر نشان ساخته بود: " اضالع متحد چیل چاردیر"

است که افغانستان استقالل خود را  دواریام کند،یغرب استقبال م یاسیس یافغانستان به ارزش ها یریاز جهت گ
" در خاتمه عالوه نموده بود  چیبرود. " " ل شیخود پ یاقتصاد ینمودن اهداف توسعه ا ادهیپ یو به سو دیحفظ نما

 (۲۲بدوش دارد." ) زین اینقاط دن ریدر سا یها تیکشور مکلف نینبوده و ا ییتنهایال کایکه "امکانات امر
اتحاد  جادیا یۀبود که نظر یشخص نیاست. او اول زیواقعاْ شگفت انگ یزابل دیعبدالمج اتینظر یو پختگ دقت
 ری" )وزسیمترجم( را مدتها قبل از آنکه "جان فوستر دال –شمال " )با ائتالف شمال مغالطه نشود  ۀ" جبه ینظام

اتحاد  یکه در همجوار یائیآس یکشورها بیکاز تر اورد،یسخن بر لب ب نهی( در زمکایآنوقت امر ۀامور خارج
 .و مطرح ساخته بود شنهادیقرار داشتند پ یشورو

نموده بود.  یابیارز قیدق تینها یدر برابر اشغالگران خارج یزانیجنگ پارت شبردیپ یافغانها را برا تیظرف یزابل
به اثبات رساندند. البته سطح  یاتحاد شورو یجنگ با قوا نیرا افغانها ح تیظرف نیا د،یا ثابت گردبعده کهیطور
 ونیاسیو س انینظام یمنف یها یابیها و ارز یشگوئیپ ل،حا نیباال بود. در ع دیشان بالترد ۀدست داشت حاتیتسل
 یلینادرست از آب بدر آمد. در گذارش خاص تحل نیمقاومت افغانها در برابر متجاوز تیدر مورد قابل یکائیامر

افغانستان و امکانات  ییایجغراف تی: "موقعگرفتیصورت م دیدر رابطه به افغانستان مجدداً تأک کایوزارت دفاع امر
افغانستان را تحت  هایشورو د،ینما جابیمسکو ا یالملل نیدر دست دارد و در صورت که منافع ب یکه اتحاد شورو

فعال  یکینخواهد داد، بلکه نزد رییرا تغ یزیکمک به افغانستان نه تنها چ نصورتیاهند آورد. در اکنترول خو
 یستادگیو افغانستان در برابر آن ا زد،یبرانگ گرانهاتخاذ اقدامات تجاوز یرا برا یاتحادشورو تواندیبا آن م کایامر

 " .نخواهد توانست
ارتباطات و مراودات را با  کایامر ۀمتحد االتیو گفتگوها، به ابتکار جانب افغان، ا یاسیس یتماسها ۀبرعالو

 :بردیم شیافغانستان در سه استقامت عمده پ
 

 افغانستان و پاکستان؛ انیرفع تشنج م .۱
 ران؛یافغانستان و ا انیرفع تشنج در روابط م .۲
 

 .در افغانستان یاتحاد شورو یها تیبه فعالمعلومات با حکومت افغانستان در رابطه  ۀنظارت و تبادل .۳
 (۱۹۵۵-۱۹۱۹ یسالها یط کای. مناسبات افغانستان و امریپلوماسیاز کتاب : اسرار د یبخش)

 ژوفی: گ.  سندگانینو
 نکوی. کارپپ
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