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 22/80/2813                   داکتر سیدعبدهللا کاظم

 

 «پاسخ داإد خان به بریژنف»بحث بر موضوع 
 

 نگاهی مختصر به موضوع:
 ۀبرنام ۀگردانند )ایرانی( اظهارات داریوش کریمیاستاد سیستانی که این بحث را به تؤسی از  شکر از جنابت

با اشتراک سه شخصیت افغان )سعید  در یک میز مدور اختصاصی .سی .بی .بی فارسی بخشمنتشرۀ « پرکار»
 ۀبرنحوسابق دپلمات( مطرح کرد و  استاد پوهنتون و مجید اسکندریاستاد پوهنتون، شهسوار سنگروال  سرور ـ

محمد داإد به سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان شهید  رابطه با سإال او انگشت انتقاد گذاشت. داریوش کریمی در
« یا نیشدار میخکی»طی مذاکرات رسمی به اصطالح عوام سإال با بریژنف  او «برخورد لفظی» شیوۀو  مسکو
آیا برای رئیس جمهور داإد خان : »طرح کرد اینطور ،قرار داشته باشد« مدعی العموم»مقام  که گوئی دررا خود 

ماتیک از جایش بلند وپلیبدهد و بعد بدون رعایت قواعد دالزم بود تا پاسخ میزبان خود را باعصبیت و زشتی جواب 
 «شده و بسوی در خروجی روان گردد؟

 ۀافغانستان نویسند ۀرجوزارت خا آنوقت مدیر عمومی سیاسیـ صمد غوث عبدالاین سإال بر مبنای شرحی بود که 
آنوقت مدیر روابط  جمیلی جریان این مذاکرات بیان کرده است و اما عبدالجلیل ۀدربار« سقوط افغانستان» کتاب

بر متن منتشرۀ بعداً  ،طرف افغانی اشتراک داشترسمی مجلس به حیث ترجمان  که در اقتصادی وزارت خارجه
اعتراض کرد و جریان را با عبارات متفاوت بیان داشت و تؤکید کرد که  مقالۀ مبسوط چندصمد غوث طی  کتاب

به پرسش کاسیگین جواب داد، مثل « متانت و لهجۀ آرام»و با  داإد خان هرگز مجلس را با عصبانیت ترک نکرد
 .«لحظۀ قبل هیچ جریانی یا حادثۀ رخ نداده باشد»اینکه 

 

 مقایسه دو متن:
هم در بیانات بریژنف و هم در جوابیۀ مرحوم  دومتنتفاوت عمده بین  بیان ۀو نیز شیو« و الفاظ عبارات»از نظر

 خاطر خوانندگان با اختصار در اینجا گنجانیده میشود: داإد خان وجود دارد که جهت تداعی
 جانبه در افغانستان فعالیت های دو بریژنف شکایت کرد که در» :نوشتۀ صمد غوثمتن گفتار بریژنف به استناد 

متخصصین کشورهای عضو ناتو بسیار زیاد شده است،  پروژه های ملل متحد و دیگر پروژه های چند جانبه شمار
 شور دعوت نمیکمناطق شمالی آن  اقل در های عضو ناتو حد افغانستان از متخصصین کشورگذشته حکومت  در

نگرد و از  نظر بد می شود. او گفت اتحاد شوروی به این انکشافات با عمل نمی شیوهبا آن دیگر اما اکنون  ،کرد
خود را از تسلط ا ت ]بکار رفته است wantدر متن انگلیسی کلمه [ (خواهد می) کند حکومت افغانستان تقاضا می

«کنند. آنها رهائی بخشد. آنها چیز دیگری جز جواسیس نیستند و روی مقاصد امپریالیستی کار می
1
  

زدیکترین دوست افغانستان بوده شما بخوبی میدانید که کشورما همیشه ن»متن گفتار بریژنف به استناد نوشتۀ جمیلی: 
و هروقت و مرحله دست دوستی را بطرف افغانستان پیش کرده و از هیچ نوع کمکی دریغ نکرده است. حال هم ما 
به خوشی حاضریم که برای اجرای پالن جدید اقتصادی افغانستان کمک کنیم، ولی طوریکه اطالع دارید دشمنان ما 

و رضا کار ه و آنرا خراب سازند، بدین لحاظ عمال خود را زیر عنوان پیسکور این دوستی ما رخن درخواهند  می
تخریب روابط ذات البینی ما  غیره به افغانستان اعزام می دارند که آنها زیر عنوان کمک و همکاری، اساساً درو 

«کوشند. باید حکومت افغانستان تمام این اشخاص را از افغانستان خارج کند. می
2
  

  ،کند: یکی در متن صمد غوث ذکر محتوا دو نکتۀ متفاوت در دو متن فوق از همه بیشتر جلب توجه می رنظ از
 

                                                           

 ( 230 ـ ص ؛ متن دری171صفحه  ـمتن انگلیسی  -وث تؤلیف عبدالصمد غ « سقوط افغانستان»کتاب  -1
پورتال  ۀمنتشر، «د خان به مسکوإمرحوم محمد دا 1177ریخی ؤت جریان واقعی سفر»بارۀ  درجمیلی عبدالجلیل مقالۀ  سه :دیده شود -2

  2887، «افغان جرمن آنالین»
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نگرد و  اتحاد شوروی به این انکشافات با نظر بد می» بار تکرار شده و دیگر وکه د« متخصصین کشورهای عضو ناتو»
 « رهائی بخشد...کند تا خود را از تسلط آنها  از حکومت افغانستان تقاضا می

 

 متن جمیلی آمده است که :  حالیکه در در
 

 ند که آنها.... اساساً دردار دشمنان ما...عمال خود را زیر عنوان پیسکور و رضا کار و غیره به افغانستان اعزام می»
 «کوشند. باید حکومت افغانستان تمام این اشخاص را از افغانستان خارج کند. تخریب روابط ذات البینی ما می

 

 و نیز در کند دو مطلب جداگانه را افاده می« پیسکور» با « متخصصین کشورهای ناتو»دو متن فوق  ۀمقایس در
حالت امر « باید» کلمهجمله اخیر متن دوم  و در« خواهش»مفهوم  به« خواهد و یا می تقاضا»کلمه  ذکرمتن اول 

 شره را بسیار ازهم دور می برد.تدهد که این دو موضوع دو متن من را معنی می
 لفظی های به همین طور وقتی متن جوابیه شهید داإد خان را در دو متن فوق باهم مقایسه کنیم، بازهم با تفاوت

 داإد خان به بریژنف گفت:  ،به قول صمد غوث .خوریم برمی
 

، چنانکه قباًل گفته شد، افغانستان روابط دانند افغانها آنرا توقع نداشتند و مداخله در امور افغانستان می ،آنچه شما گفتید»
 .« داند رزش میا خویش را با اتحاد شوروی با

 

 : . او گفتدارم این هنگام گفت، اکنون هم کامالً بخاطر آنچه را محمد داإد در :صمد غوث می نویسد
 

ماهیچ وقت بشما اجازه نخواهیم داد که به ما حکم کنید چگونه کشور خود را اداره کنیم، چه کسی را در افغانستان »
و درکجا متخصصین را توظیف نمائیم. این صرف مربوط به ادارۀ دولت افغانستان است. اگر  هاستخدام کنیم، چگون

«هد ماند، اما درفیصله های خود آزاد خواهد بود.ضرورت باشد افغانستان غریب باقی خوا
3
  

 

 جواب داإد خان به این عبارت ذکر شده است:  یمتن جمیل در
 

همیشه خواهشمندیم تا  ءً کنیم، بنا ما همیشه از کمک های کشورهای دوست منجمله اتحاد شوروی صمیمانه تشکر می»
کنند، ولی اگر این کمک ها  خود به افغانستان با ما کمک متخصصین اعزام با کشورهای دوست با ما کمک های اقتصادی و

ام شان را از مو اعزام متخصصین به منزلۀ مداخله در امور داخلی ما به حساب برود، ما از بازوی این ها گرفته و ت
 « یم.افغانستان بیرون می انداز

 

 داإد خان بعد از تکرار این جمله به سخنان خود ادامه داد و گفت: 
 

البته افغانستان یک کشور غریب است، ولی یک کشور مستقل و آزاد است و به هیچ کشور اجازه نمیدهد که بنام کمک در »
م افغانستان حق دارند که درآن امور داخلی اش مداخله کند. تعیین سرنوشت افغانستان تنها بدست ملت افغان بوده و تنها مرد

 «باره تصمیم بگیرند.

 
از نظر بگذریم، محتوای جواب  در دو متن فوق «کلمات و جمالت»هرگاه در جوابیۀ داإد خان از تفاوت 

های دوست ابراز  هر دو از کمک های کشور نزدیک و شبیهه می باشد، در بسیارباهم متن  دو هردر «روحیه»
مربوط است، شباهت « تصمیم به مردم افغانستان»و اینکه « مداخله در امور افغانستان »امتنان شده و اما در مورد 

 تام وجود دارد.
 

 اعتبار است؟ از نظر لفظی قابل کدام متن
توان جواب دقیق ارائه کرد، زیرا هردو متن مستند به بیک سند تحریری یا یک کلیپ صوتی و یا  به این سإال نمی

از جریان مجلس تهیه شده باشد. متؤسفانه در افغانستان معمول نبود که جریان تصویری نیست که در آنوقت 
ن مذاکرات وچ و در آرشیف رسمی نگهداری گردد. شدهو یا پروتوکل  ها مذاکرات رسمی بطور دقیق درج یادداشت

بصورت خصوصی از جریان مذاکرات  شوروی طبق معمول احتمال دارد طرف در کرملین صورت گرفته بود،
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از قید محرمیت آزاد سازند. لذا اکنون رود همچو اسناد را  ن نمیاسنادی تهیه کرده و در آرشیف داشته باشند که گما
دسترسی به اسناد موثق در این موضوع مشکل و حتی ناممکن خواهد بود تا به اساس آن حقیقت معلوم گردد که کدام 

 .تواند ه میاعتبار بود قابلمتن 
دو بعد  بیان کرده هرطی مقاالت خود ذکر کرده و آنچه جمیلی آنرا « سقوط افغانستان»آنچه صمد عوث در کتاب 

مهم سیاسی توأم با مسئلۀ نوشته شده است. اتکا به حافظه برای بررسی یک  «حافظه»و به اتکای ها  سال از گذشت
ظ و عبارات در اشود و کسانیکه به روی الف مشکالتی است که نظیر آن در همین موضوع به وضاحت مشاهده می

 شوند. میی پردازند، نیز دچار سردرگمی ها چنین حالت به مباحثه م
 نامریکا در افغانستا ۀسفیر سابق ایاالت متحد به تشویق و زمینه سازی« سقوط افغانستان»متن انگلیسی کتاب 

که صمد غوث در شروع دهه هشتاد به امریکا  دوقتی تهیه گردی (Theodore Lyman Eliot)« ر ایلییتتیودو»
کار آسانی نیست، زیرا او از افغانستان یک دوسیه هم »ایلییت نوشتن همچو کتاب برای مإلف به گفتۀ  و مهاجر شد

«با خود نیاورده است. او از خاطرات خویش استفاده کرده و هرجا سندی یافته، آنرا انطباق داده است...
4

 همچنان ؛

عبارات های لفظی و  ها مهاجرت به یاری حافظه تهیه شده است. لذا اگر از تفاوت جمیلی نیز بعد از سال ۀنوشت
دو نویسنده عین روحیه را بیان  شود که هر مطالب متذکره معطوف داریم، دیده می بگذریم و توجه را به روحیۀ

س انعکاجریانات سیاسی منطقه و افغانستان دو طرف از  داشته اند که واقعیت موضوع را مبنی بر نگرانی های هر
 شود. کشور حساب می دو بین زعمای هراز ایجاد فضای بی اعتمادی  ه اینشان دهدمی 
چند روز بعد از برگشت داإد خان یکی از اراکین وزارت خارجه زبان  زبارۀ جریان ختم مجلس تا جائیکه من ا در

داإد خان فضا قدری تغییر کرد ولی کاسیگین با طرح یک به تعقیب جوابیه او می گفت که از سفر مسکو شنیدم، 
د. داإد خان نیز به آرامی و متانت به شکل دوستانه تغییر دهو صحنه را  سإال خواست جویای نظر داإد خان شود

. اما هنگام وداع بریژنف روی به داإد خان کرد و به جواب پرداخت و بعد از آن مجلس طور معمول به پایان رسید
ه شما تقاضای صحبت خصوصی با من داشتید، من حاضرم. داإد خان به آرامش جواب داد که اکنون گفت ک

 ضرورتی به آن نیست.
به »و یا  «تحار سیاسینیک ا» اینکه بعضی ها این برخورد و شدت کالم شهید داإد خان را در جواب بریژنف 

کنند و  تعبیر می تلقی و یا« یس جمهور افغانستانهزار کیلوئی برکاخ کرملین از سوی رئ اندازۀ پرتاب دو بمب چند
به این  ،بسیار موجه نخواهد بود ی یک سال بعد از این مالقات می پندارند، به نظر منآنرا انگیزۀ سقوط جمهور

وروی از مدت بیش از یکسال از این سفر دچار سردی محسوس گردیده بود و یکی از شدلیل که روابط افغانستان و 
خواست جانب شوروی  بود که داإد خان می طرفینموقف  اطمینان ازاوضاع و سفر نیز روشن ساختن اهداف این 

، با کشورهای اسالمی و ایجاد فضای حسن تفاهم و همکاری با که تشئید روابط افغانستان با غرب را مطمئن سازد
ای شوروی برعکس اعتماد زعم ، و اماپاکستان و بخصوص ایران از دوستی عنعنوی با اتحاد شوروی نمی کاهد

سیاست داخلی و خارجی او را یک تخطی از آنچه به  تاحد زیاد از دست داده بودند و تغییر خان خود را به داإد
که در اواخر سلطنت تحوالت وارده از طرف  طوری شهرت داشت، می پنداشتند و همان« دکتورین بریژنف»

که مبادا  ناراحت بودندکردند. آنها  شکل نگاه می د خان به عینموسی شفیق را تحمل کرده نتوانستند، به تحوالت داإ
هدر برود و افغانستان از نفوذ شوروی بیرون شود. ه در افغانستان دفعتاً ب شورویدراز مدت سیاسی سرمایه گذاری 

می  1355بعد از سال بخصوص سیاست داإد خان کلی نگاه مختصر به تحول  روشن شدن موضوع اینکبرای 
 اندازیم.

 
 داؤد خان:و خارجی تحول درسیاست داخلی 

 در امور داخلی:تحول ـ  1 
و معتدل ساخته  ماگرچه گرمی و سردی روزگار و تجارب حاصله در دوران عزلت، داإد خان را یک شخص باتفاه

حرف او را در راستای خدمت به وطن و مردم چندان تغییر نداده بود. لذا « کتاتوری دلسوزانۀید»بود، اما شیوۀ 
 26همین روحیه بعد از کودتای ) به مثابۀ قانون، بدون چون و چرا واجب التعمیل پنداشته می شد. با« رهبر»

                                                           

ترجمه دری، در شروع کتاب،  نامریکا در افغانستا ۀسفیر سابق ایاالت متحد (Theodore Lyman Eliot)« ر ایلییتتیودو»پیشگفتار  -4
  صفحه د
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تمام کشور برقرار  شهر پایان یافت، امنیت در ( نظم عامه زیر کنترول آمد و مظاهرات روزمره در1352 سرطان
و جناح های « ملیگراها»انی عده ای از آنچه مایۀ تشویش و نگر و جریان امور بطور عادی در حرکت افتاد.

در « خلق و پرچم»به تزاید عناصر چپی  گردید، همانا نقش رو« اسالمگرا»راست افراطی از جمله عناصر 
علیه ها به سرعت آوازۀ کودتا عکس العمل این وضع های حساس را اشغال کرده بودند.   دستگاه دولت بود که مقام

مولوی فیضانی و توطئه جنرال میر جریان ودتای نام نهاد شهید میوندوال و بعداً ککرد، چنانکه موضوع رژیم بلند 
. همین وضع موجب شد به شهرت رژیم صدمه وارد کردبود،  گیر و گرفت ها و اعدام چند نفرتوأم با احمد شاه که 

ند. همین ها بودند که تا عده ای به پاکستان فرار کنند و به حیث قوای مخالف رژیم زیر نظر پاکستانی ها فعال شو
به حیث ( به پنجشیر و لغمان حمله کردند و اما شکست خوردند و بسیار شان 1175)آگست  1354ماه اسد  بعداً در

 دوباره به پاکستان برگشتند.مخالفان مسلح رژیم 
غمان از از یکطرف و حمالت مسلحانۀ مخالفان در پنجشیر و ل در دستگاه دولت نفوذ کمونیست های خلقی و پرچمی

تغییرات اساسی « وسط چپ و راست»طرف دیگر داإد خان را به این نظر آورد که برای ایجاد یک نظام ملی در 
کار  1175سپتمبر  27ریخ ؤته اقدام کند.  او ب« چپ و راست» را رویدست گیرد و برای تضعیف گروپ های

جیالنی باختری،  مد، پاچا گل وفادار،قدم اول فیض مح در وها و خلقی ها را از کابینه آغاز کرد  تصفیۀ پرچمی
بیانیۀ داإد خان  . ن شرق را از وظایف شان برکنار ساختو نعمت هللا پژواک و بعداً حس عبدالحمید محتاط 

های خلقی و  حقیقت برای کمونیست ایدئولوژی های وارداتی به کشور در هدرهرات مبنی بر مخالفت با هرگون
 و توجه شانرا به آینده موهوم معطوف کرد.های خطر را به صدا آورد  پرچمی زنگ
دوستی او را با شوروی زیر سإال  ۀا بر داإد خان مظنون ساخت و اداممقامات شوروی راز یکطرف این چرخش 

تالش ها برای رفع اختالفات بین خلق و پرچم و موضوع اتحاد مجدد آنها از طرف سفارت شوروی  آن بر و بنابرد 
رف دیگر  مفکورۀ ط از یت جلب و جذب بوسیلۀ آنها در اردو نیز رویدست گرفته شد.کابل شروع گردید و فعال در

 هورد که بآعضو کابینه درزی را بین کابینه به وجود  زیر نظر چهار« انقالب ملی»د بنام تؤسیس یک حزب واح
اصالحات ظاهراً وضع در داخل کابینه به حالت عادی برگشت. پس از  ۀنعیم خان برادر داإد خان با وعد وساطت

( که داإد خان به حیث رئیس جمهور کشور تعیین گردید، تغییرات اندک در 1177ـ فبروی  1355لویه جرگه )دلو 
 .گردید حساسبسیاروارد یک مرحلۀ سیاست خارجی  و امور داخلی رونما شد، اما کابینه 
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روش زمان  همان ۀی شد، بطور کل در آغاز ادامم تنظیمسیاست خارجی داإد خان که بدست برادرش نعیم خان 
ی سال از  کودتا دوگذشت صدارت او بود یعنی نزدیکی با شوروی، سردی با ایران و کشیدگی با پاکستان. بعد از 

های انکشاف اقتصادی و اجتماعی  ست گرفتن پالنحدی پایه های رژیم استحکام یافت و موقع روید که تا سرطان
رها بپردازد و افغانستان را از قید وهای دیگر کش د خان به این نظر شد که باید به جلب کمکإرسید، داا فر

افزون اقتصادی و سیاسی مسکو تدریجاً بیرون کند. او برای نیل به این هدف مجبور بود در سیاست  وابستگی روز
های اسالمی از همه اولتر با دو کشور همسایه ایران و  ای غربی، بخصوص امریکا و کشورخارجی خود با کشوره

پاکستان تجدید نظر نماید. داإد خان از اشتباهات دوران صدارت خود مبنی بر نزدیکی با شوروی پند گرفته و 
 بوسیلۀار سیاسی آورد و چگونه استقر مشروطیت بار ۀده سیاست او چه عواقب ناگوار را در که ه بودمتوجه شد

او خواست با پیش  ءً شکنی ها برهم خورد. بنا فعالیت گروپ های چپ و راست افراطی و گسترش مظاهرات و کار
وابستگی از گرفتن یک سیاست متوازن بین شرق و غرب و ایجاد روابط نزدیک با کشورهای اسالمی از یکطرف 

های بیشتر اقتصادی و حمایت سیاسی غرب  کمک اقتصادی و درنهایت سیاسی شوروی بیرون شود تا بتواند به
دست یابد و از طرف دیگر با برقراری روابط نزدیک با کشورهای اسالمی افغانستان را از خطر فعالیت های 
تخریبی گروه های افراطی اسالمی، بخصوص تحریکات منفی پاکستان و عربستان سعودی در زمینه محفوظ 

نعیم خان به حیث نمایندۀ مخصوص رئیس دولت به  (1174)مارچ  1353در ماه حمل به این اساس  نگهدارد.
کشورهای عراق، لیبیا، الجزایر، مصر، عربستان سعودی و ایران سفر کرد تا مقدمات این تحول را فراهم سازد. 

د سرطان آن سال وزیر خارجه ایران به کابل آمد و روابط ایران و افغانستان بهبود یافت. ایران کوشیماه در 
 1354اعطای قرضه و نزدیکی با افغانستان تشویق نماید. داإد خان در اوایل حمل  ۀعربستان سعودی را در زمین

( به عربستان سعودی سفر کرد و در راه برگشت به ایران رفت و با شاه ایران دیدار کرد. شاه ایران 1175)مارچ 
که این کمک باید جانشین کمک اقتصادی شوروی ملیون دالری به افغانستان داد، مشروط براین 388وعده کمک 
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باشد و در مورد فراهم آوری تسهیالت ترانزیت اموال افغانی نیز موافقه شد. شاه ایران آمادگی خود را برای 
ملیون دالری را جهت اعمار خط  1788میانجیگری بین افغانستان و پاکستان اعالم کرد و وعده اعطای یک قرضۀ 

تا هرات داد. سپس اسناد مربوط به معاهدۀ آب هیلمند بین طرفین تبادله و بدینوسیله به تائید از آهن از سرحد ایران 
 .حل گردیدموضوع متنازع فیه بین دو دولت توافقات قبلی در زمان صدارت موسی شفیق 

که یقییناً  آن کشور دیدار کرد مبعد از سفر داإد خان به تهران، شاه ایران به پاکستان رفت و با بوتو صدراعظ
حکومت  1345ستان و پاکستان تشکیل میداد. در زمستان نمذاکرات آنها را عادی ساختن روابط افغا اصلی موضوع

. با داد می بط را معنیابهبود روبرای زله زدگان افغانستان کمک ارسال کرد که در حقیقت آمادگی لپاکستان به ز
 17ریخ ؤته استفاده از این پیش آمد داإد خان از بوتو دعوت کرد تا به افغانستان سفر کند. بوتو با قبول این دعوت ب

د خان نیز به دعوت رئیس جمهور پاکستان بعد از اشتراک إ( بار اول به کابل آمد و دا1176جون  7) 1355جوزا 
عازم پاکستان گردید. به همین ترتیب  1355اسد  21ریخ ؤته کولمبو، ب ۀدر کنفرانس کشورهای غیر منسلک منعقد

مدها روابط متشنج آ( به کابل آمد. خالصه دراثر همین رفت و 1177)جون  1356بوتو بار دیگر در جوزای 
  .دت طوالنی رو به بهبودی گذاشتمافغانستان و پاکستان بعد از یک 

 17ریخ ؤته ن نزدیک شدند و کیسنجر وزیر خارجه آن کشور بقبال این تغییرات مقامات امریکائی نیز با داإد خا در
های آنکشور به افغانستان افزایش یافت.  ن کمکآ( به افغانستان سفر کرد و در ادامۀ 1176)آگست  1355اسد 

جمهوریت اتحادی آلمان، آسترالیا و دیگر جمهوریت مردم چین نیز به کمکهای خود افزود، کانادا، انگلستان، 
های انکشافی برای افغانستان ابراز داشتند و اما این تحوالت باعث ایجاد  آمادگی خود را برای کمک کشورها پیهم

 ه در روابط با شوروی گردید و شوروی را بر داإد خان مظنون ساخت.هیک نوع شک و شب
 
 ایجاد حساسیت ها درروابط با شوروی: 

جون  4) 1353جوزا  14ریخ ؤته کرد: بار اول بداإد خان طی دوره ریاست جمهوری خود دوبار به شوروی سفر 
 افغانستان خطاب کرد و از همکاری« دوست بزرگ»( که به تؤسی از همان سیاست سابق اتحاد شوروی را 1174

جواب  های وعده داده شده شوروی چندان راضی نبود. در های دوستانه آن کشور تمجید نمود و اما از مقدار کمک
به کابل آمد. دراین موقع تماس داإد خان با کشورهای عربی و مسئلۀ اخراج  1175این سفر پودگورنی در دسمبر 

ها مخصوصاً  از کابینه و همچنان جدیت داإد خان در مورد عضویت بعضی کشور های خلقی و پرچمی کمونیست
ط منسلک بر روابط شوروی و افغانستان سایه افگنده و موجب کندی و تخریش رواب کیوبا در جملۀ ممالک غیر

کوشید امضای قرارداد بعضی پروژه های انکشافی را با  آنوقت می حسنۀ همیشگی گردیده بود. داإد خان در
همین حال اطالعات  شوروی معطل سازد و از روش آنکشور در قبال بعضی کشورهای افریقائی شکایت داشت. در

و او متوجه این  داإد خان می رسیداستخباراتی مبنی برفعالیت گروه های خلقی پرچمی علیه دولت جمهوری نیز به 
به اتحاد و یک پارچگی کرد و اما شوروی  حرکت بود و هدف آنرا نسبت به رژیم جمهوری خصمانه ارزیابی می

عالوتاً  موکراتیک خلق ضرورت داشت تا وسیلۀ مإثر برای تحقق اهداف فوری و ستراتژیک مسکو باشد.یحزب د
کشورهای اسالمی سوء ظن مسکو را بر تغییر جهت داإد خان زیادتر می تشئید مناسبات رژیم جمهوری با غرب و 

 ردی مناسبات می افزود.سساخت و این وضع بر بی اعتمادی و 
های تخریبی  فعالیت ازبه حیث رئیس جمهور انتخاب شد، شکایت او  1355هنگامیکه داإد خان در لویه جرگه 

علنی تر گردید و خواست تا موضوع  موکراتیک خلقیحزب د پیرواندر افغانستان یعنی  گماشتگان افغانی شوروی
تا  23) 1177اپریل 15 یال 12میان بگذارد. این مسافرت از  را با بریژنف حین سفر دوم خود به مسکو در

اعضای آتی جز هیئت معیتی رئیس جمهور داإد خان بودند: محمد خان جاللر  ( صورت گرفت.1356حمل 26
وزارت سیاسی ین عوزیر پالن، جمعه محمد محمدی وزیر آب و برق، وحید عبدهللا م وزیر تجارت، علی احمد خرم

داکتر علی احمد پوپل سفیر کبیر افغانستان در مسکو، داکتر محبوبه رفیق رئیسه دفتر وزیر خارجه،  ،خارجه
و مدیر عمومی اقتصادی وزارت خارجه  دداکتر فرید رشیصمد غوث مدیر عمومی سیاسی وزارت خارجه، عبدال

مدیر روابط اقتصادی وزارت خارجه و ترجمان رسمی جانب  دیگر به شمول عبدالجلیل جمیلیمهم چند شخصیت 
 .  افغانی

قرار جریان بهبود مناسبات افغانستان با پاکستان و ایران  رهبران شوروی را در ،داإد خان در مذاکرات روز اول
های شوروی قدردانی و اظهار  ط نزدیک اقتصادی با کشورهای عربی سخن گفت، از مساعدتو در مورد روابداد 

حسن همجواری، اعتماد متقابل و عدم مداخله در امور داخلی »امیدواری کرد که مناسبات دو کشور که بر اساس 
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نب شوروی بود، در روز دوم مذاکرات که نوبت سخنرانی جااستوار است، بیش از پیش انکشاف نماید.  «یکدیگر
، «ژاندارم منطقه»دقیقه سخن گفت و به مسائل مختلف ازجمله موضوع نقش ایران به حیث  25بریژنف بیش از 

بریژنف از داإد  سخنرانیجریان  درصحبت کرد. «  پیمان دسته جمعی آسیا»اهداف شئونیستی چین، لزوم انکشاف 
حفاظت از منافع آن  ایندۀ ایاالت متحده در منطقه وظیفۀخان پرسید که آیا سیاست تسلیحاتی ایران که به حیث نم

 کند؟  کشور را دارد، برای همسایه های کوچک آن احساس خطر نمی
ها در حقیقت بیانگر ناراحتی شوروی در قبال تحوالت سیاست خارجی افغانستان بود که در روز دوم  این نوع سإال

منتج نهایت  درد که ش بیان نوشته شرح آن در آغاز این و ا بخود گرفتر مذاکرات شکل جدی و غیر قابل پیشبینی
 د.وراز عمق به سطح آرا ماتیک بین زعمای دو کشور گردید و حساسیت ها وپلیبیک برخورد لفظی غیر معمول د

 
سال قبل فراهم گردیده بود به شکلی که  از دو« جرقۀ سیاسی» ۀ همچوگردد که زمین اکنون با شرح فوق واضح می

بودند. مسلم  یجانب از رویداد ها ناراض ا یکی به روی دیگر نمی آوردند و اما درطی دل هر دودو جانب آنر هر
 ول این وضع بود و یا بریژنف؟إنی می شد. اکنون آیا داإد خان مسعل است که تشدید نگرانی ها یک روز باید

 

بریژنف که  برخورد بود.ن آغازگر ایکه شکل یک تحکم را داشت، به نظر من سخن تهدید آمیز و آمرانۀ بریژنف 
های  می ایستاد، مغایر به روشپا  رد و به وسیلۀ انواع ادویه سرمدار و کهولت سن رنج می بااز مریضی دو

را از افغانستان خارج  !!«متخصصین ناتو»ماتیک برای شخص مغرور و افغان وطن دوست دستور داد تا وپلید
بایست خاموشی اختیار می  هکند. اکنون من از هر افغان با احساس می پرسم که در برابر همچو یک دستور آمران

که را  کشور در روابط دومشکل عمیق  ،آیا خاموشی و یا نا شنیده گرفتن گردید؟  شد و یا با کرنش جواب ارائه می
انکشاف  که در راهکرد؟ ایا خاموشی انصراف از همه اقداماتی را  حل میتدریجاً از چند سال تراکم کرده بود، 

 تداد؟ آیا با خاموشی و یا اطاع روابط با کشور های غربی، اسالمی و همسایه رویدست گرفته شده بود، معنی نمی
ال هائی ؟  اینها همه سإباقی نمی ماندشوروی  اطاعت از دستوربرای همیشه در قید  از دستور بریژنف افغانستان

 جواب گفت.به آنها اند که باید 
 

با غرب، تحول در سیاست خارجی افغانستان به معنی برگشت به توازن بین شرق و غرب و بهبود روابط با 
کشورهای همسایه واضحاً مغایر به خواست شوروی بود، ولی حکومت افغانستان کشورهای اسالمی و بخصوص 

حسن همجواری، اعتماد متقابل و عدم مداخله »فضای  نه را با شوروی درسعی داشت تا درعین زمان روابط دوستا
حفظ کند. این حق مسلم افغانستان به حیث یک کشور مستقل بود. اینکه جانب شوروی از این « در امور یکدیگر

ه وقت ک هر کاراینادامۀ واضحاً دانست،  سیاست افغانستان ناراض و آنرا مغایر به اهداف کلی خود در منطقه می
در اثر تحول در سیاست موسی سلطنت و به عین حالت منتهی می شد که گردید  میمنافع د منجر به برخورد بو می

که باید از همان روز  بودکمائی کردن وقت برای داإد خان یک چانس مهم  راستااین  در شفیق به آن مواجه گردید.
 مورد تصفیۀ اقدامات جدی در باست و باید دانست که روزهای بدتر در انتظار کشور ا می از سفر مسکو برگشت

و اما اینکار با دقت  پرچم در قدم اول از صفوف اردو دست بکار می شد و در عناصر گماشته شوروی یعنی خلق و
کرد  او فکر نمی در زمینه تعلل کرد.اوضاع حساسیت کرد که متؤسفانه باوجود درک  عمل میبا سرعت و جدیت 

دانستند که در  های در صدد سقوط رژیم باشند، ولی شوروی ها می و عمال داخلی آن به این زودی یکه شورو
غرب و کشورهای اسالمی و بهبود روابط با دو کشور همسایه، افغانستان از  صورت استحکام مناسبات افغانستان با

د. همان بود که سفارت شدن میبیرون خواهد شد و لذا باید هرچه زودتر دست بکار به سرعت حیطۀ نفوذ آنها 
نظامی آنها به سرعت داخل عمل شدند و با آنکه هنوز از اتحاد خلق و پرچم چندان متیقن  وافرن اشوروی و مشاور

و شخصیت  ثور مبادرت ورزیدند 7دانستند، در راه اندازی کودتای  نبودند و آنها را برای احراز قدرت بالغ نمی
 .انستند در موقع مناسب از کودتا جلوگیری نمایندنظامی کشور نتو های بی کفایت امور

 

 تبصره :
خوشحالم که جناب استاد  طرح این موضوع باب ابراز نظر را باز کردند و نیز استاد سیستانی که با بتشکر از جنا

و مرا افتخار ه رئیس جمهور داإد خان شهید برد« هواداران»در مقالۀ مبسوط خود نامی از من به حیث یکی از 
خادم و صادق به  بزرگ، دانم که این کمینه همیشه مخلص و ارادتمند شخصیت های . قابل ذکر میه استخشیدب

را دانش آموز هیچگاه نمی خواهم  بررسی هایم  یا کشور و مردم خود بوده و خواهم بود، اما به حیث یک محقق و



  

 

 

 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

همیشه کوشیده ام تا جوانب منفی و  ،. من در جوار نقاط مثبت هر دورهدهمقرار « حب و بغض ها»تحت تؤثیر 
 ضعف آنرا نیز بطور آفاقی و مستند بیان دارم. 

ها  تؤلیف مرحوم عبدالصمد غوث یکی از بهترین  کتاب« سقوط افغانستان»عرض برسانم که کتاب ه پایان باید ب در
 اواسط قرن بیستم و بخصوص سالۀ و آثاریست که بطور عموم در مورد روابط خارجی افغانستان  طی چند ده

 ۀتجارب دیرین نیزهای جمهوری محمد داإد خان شهید تحریر گردیده و بیشتر متکی به منابع و مآخذ خارجی و 
بوده و  عالیرتبۀ افغان ورزیده، سابقه دار ومسلکی مات وپلیت خارجی افغانستان به حیث یک دسدر امور سیا مإلف

اسناد دسترسی پیدا کند، ناچار از حافظه کار گرفته است. فکر نوشتن این  چون در چند مورد معدود نتوانسته به
به تشویق و همکاری تیودور ایلییت ـ   08های  کتاب اساساً حین اقامت او در امریکا به حیث مهاجر در شروع سال

در  1100ل صفحه به زبان انگلیسی در سا 211سفیر سابق امریکا در افغانستان آغاز گردید و چاپ اول آن در 
محمد یونس طغیان پوهندوی توسط آن ( ترجمۀ دری 1111) 1370امریکا و دیگر کشورها انتشار یافت و در سال 

دو در مطبعه دانش در  ترجمۀ پشتوی آن در عین وقت توسط داکتر شیر زمان طایزی انجام یافت و هر ساکایی و
   هموطن عالقمند به موضوع توصیه میدارم. من مطالعۀ این اثر مهم را برای هر پشاور به چاپ رسیده است.

 
 


