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 ۲۰۱۷/۰۶/۲۶                                                                              لګمن دیمج
 دپلومات سابق افغانستان در ملل متحد

 

 آخرین تالش شهید داود خان برای نجات کشور از حاکمیت کمونستی            
         

(  در حالیکه نقش غیرملی عنا صرکمونستی  ۱۹۷۸درسال پنجم  تاسیس جمهوریت در افغانستان یعنی سال )    

وابسته به ماسکو در نظام جمهوری داود خان  برای مردم افغانستان برمال و روشن ګردیده بود و اوضاع سیاسی 

در چنین یک فضای نا مطمین سیاسی ،  دو تصمیم  کشور آشکارا لرزان بنظرمی رسید ، رییس جمهور داود خان

 :عاجل ولی  عمده آتی را اتخاذ نمود

(          و دیګری آغاز یک سلسله کابل یکی تصمیم برای  تدویر یک جلسه وزرای خارجه دول غیر منسلک در)
 افرتهای  رسمی توسط رییس دولت  به عربستان سعودی     و یکعده کشور های دیګر عربی .     مس

آن ( اتخاذ نمود . سفریکه در جریان   ماسکواین دو تصمیم را داود خان مدتی بعد از بازګشت از یک سفررسمی به ) 
لیونید  در سفرهای رسمی را نادیده ګرفته  کلماتی را با لحن  شدید با )داود خان ناګزیر شیوه های معمول دپلوماتیک 

( برسر یک موضوع  مربوط به کرملین  (  رهبرسالخورده  آنوقت شوروی در موقع مذاکرات رسمی در) برژنیف
 افغانستان تبادله نموده بود .   

موضوع مورد مناقشه ،  درخواست حضوری برژنیف از داود خان بود  مبنی بر اینکه حکومت افغانستان به فعالیت 
های  متخصصین کمپنی ) توتیل ( فرانسوی  که در صفحات شمال افغانستان مصروف مطالعات وسروی های مقدماتی 

وژیکی  برای  منابع جدید  ګاز طبیعی و پطرول بودند خاتمه دهد  زیرا حکومت شوروی فعالیت های متخصصین جیول
 فرانسوی را در سرحدات جنوبی خود با افغانستان یک تهدید امنیتی میدانست .

انسوی به  دلیل مذکور از تا جاییکه به من معلوم است داود خان در جواب ګفته بود اګر قرار باشد متخصصین فر
کشورما  ا خراج ګردند افغانستان بحیث یک کشور مستقل تصمیم خواهد ګرفت همه متخصصین خارجی را از 

 افغانستان اخراج نمایند  که این ګفته شان بصورت ضمنی شامل متخصصین شوروی  نیز میګردید .                   
رسمی  (  که شامل پروګرام کیف( ازبازدید  شهر )   نارضایتی کور داود خان ظاهرا برسم )بعد از تبادله کلمات مذ 

شان بود خودداری نمود .  چنین تصور می شد که  داود خان به علت آنچه درین سفر رسمی شان  در ماسکو واقع شد 
 ه بود نا خشنود  به وطن باز ګشته اند . 

زمانیکه  اقدامات عملی در ارتباط به پیاده                                                                                       
نمودن  دو تصمیم عمده فوق الذکر داود خان توسط حکومت رویدست ګزفته شد ، من بحیث مامور مسلکی مسایل بین 

 عال واساسی داشتم :    المللی  و ملل متحد وزارت امور خارجه درمراحل عملی هردو تصمیم سهم ف
                                          

  ( ۱۹۷۸می سال )  ۶تدویر یک جلسه مهم ) وزرای خارجه کشور های غیر منسلک ( بتاریخ   )  -۱                
 در کابل .           

ربستان سعودی ویکعده کشور های عربی اقدام به یک سلسله مسافرت های رسمی توسط داود خان به ع -۲              
 دیګر .   

              
 جلسه وزرای خارجه دول غیر منسلک در کابل            تدویر -۱           

در حالیکه حکومت اتحاد شوروی در مراحل نهایی عملی ساختن  پالن شوم خود برای انجام  کودتای منحوس )      
ان  توسط وطن فروشان مسلکی خلق و پرچم قرار داشت  ، رییس دولت افغانستان ثور( و سرنګونی رژیم داود خ-۷

در  کابل دایر ګردد . قرار (  ۱۹۷۸تصمیم ګرفت یک جلسه مهم بسویه وزرای خارجه دول غیر منسلک درماه )می 
وی افغانستان بحیث ( صادر ود ران موقف عنعناعالمیه کابل بود  بعد از ختم جلسه  مذ کوریک اعالمیه رسمی بنام  ) 

( مورد تایید و پشتیبانی )جنبش عدم انسالک( ونیز بحیث یکی از کشور های بنیان ګذار غیر منسلک یک کشور) 
قرار ګیرد . چنین یک پیروزی سیاسی   و دپلوماتیک ا فغانستان  البته  با نیات شوم  و اقدامات بعدی تجاوز کارانه  

 بود .     شوروی درمورد  افغانستان سازګار ن
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( در وزارت کابل  طوریکه قبال متذکر شدم  مسولیت اصلی آمادګی های سیاسی و ترتیباتی جلسه      )             
امور خارجه  بعهده من ګذاشته شده بود  . با درک اهمیت سیاسی  وملی تدویر جلسه  کابل  ، شخصا در قسمت تر تیب  

فصیلی سیاسی  پیرامون موضوعات داخل آجندا بشمول تر تیب و آماده ساختن ،  تنظیم  و آماده ساختن اسناد مهم  ت
(  تالش های وسیع وهمه جانبه نمودم .                                                         دولت موقتی جلسه  )آجندای

( را که  سر آعاز  ثور ۷ اه )آنوقت شوروی که در مورد اهداف و نتایج سیاسی جلسه کابل نګران بود  کودتای سی
تقریبا یک هفته قبل از دایر شدن جلسه بدبختی های بی پایان امروزی مردم رنجدیده افغانستان محسوب میګردد  ) 

( باوجود آمادګی های همه جانبه طرف افغانی و توقعات سیاسی دولت  کابل ( براه انداخت که در نتیجه آن  جلسه )کابل
، متاسفانه نسبت آغاز کودتا ی کمونیستی  دایر شده نتوانست  بلکه در جمله نخستین قربانی های  از تدویر چنین جلسه 

 ثبت تاریخ ګردید .  ( ثور ۷کودتای منحوس )  عمده  سیاسی )
 

آغاز یک سلسله مسافرت های رسمی توسط رییس جمهور داود خان به یکعده کشور های عربی  -۲             
                                                                                                                                                                        دی     بشمول عربستان سعو

عودی و یکعده کشور اګربرداشت من در مورد اهداف این مسافرت های رسمی و غیر مترقبه داود خان  به عربستان س
های عربی دیګر که  )  من بحیث عضو هیات افغانی تنها در سفر رسمی شاڼ  به عربستان سعودی با ایشان همراه 
بودم( ،  درست باشد  ،  رییس جمهور میخواست کمک های مالی و اقتصادی عاجل عربستان سعودی ودیګر 

( قرضه  روبل آن  افغانستان را از زیر بار سنګین ملیون ها ) کشورهای ثروت مند عربی را بدست آورده با استفاده از
(،  اصول بازارآِزاد ( بدون رعا یت ) بارتری  ها و کریدت های دولت شوروی که پرداخت آن نیز به سیستم  تجارت )

صر شوروی محدود ومقید شده بود ونیز خطرات احتمالی ناشی از فعالیت های ضد ملی عنا –بین دو کشور افغان 
 کمونیستی نظام جمهوری و مداخالت آشکار و همه جانبه شوروی   نجات دهد .

ملیون روبل ( دولت شوروی ګرچه ظاهرا  ۲۵۰( ) در حدود بیشتر از  روبل قرضه ها و کریدت های چندین ملیون )
ن قرضه ها بدون قید  و شرط نبوده بلکه بحیث بدون قید و شرط اعالم شده بود  ولی ګذشت زمان ثابت ساخت که ای

اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی و ایدیولوژیک شوروی در افغانستان مورد بهره برداری -یک وسیله فشار سیاسی
 قرار ګرفته است  . 

طرفین  (        و هیات های ملک خالد درجریان مذاکرات رسمی داود خان با پادشاه عربستان سعودی )          
( که  من از جانب افغانی موظف ) اعالمیه مشترک نهایی بین هردو دولت  خصوصا در موقع ترتیب وآماده ساختن  

به ترتیب و نهایی ساختن آن با دولت سعودی بودم  متوجه شدم  حکومت عربستان سعودی از هرګونه تعهد قاطع برای 
به اصطالح شانه خالی نموده موضوع را به مذاکرات و تماس  اعطای مساعد ت های مالی  و اقتصادی  به افغانستان

های  بعدی هیات های حکومات طر فین موکول می نماید  . در حالیکه  تالش من این بود اګر بتوانم موقف نهایی 
ب طرف سعودی را در زمینه  با توجه به فضا ونتایج مذاکرات بین روسای دولتهای طرفین  بدست آورده با موافقه جان
                                 مقابل شامل اعالمیه مشترک نمایم   .                                                                                           

 
در بعد از ختم مذاکرات ظاهرا بی ثمر داودخان با دولت عربستان سعودی  شخصا  شاهد ناراحتی آشکار داود خان 

( بودم .  در حالیکه بعد از ختم این سفر دربین هموطنان ما شایع ګردیده بود که ریاض  قصر محل اقامت شان در )
 ( داده است . موضوعیکه  هیچ حقیقت ندارد .         چک سفید پادشاه عربستان سعودی به رییس جمهور افغانستان) 

             
دو تصمیم عمده فوق الذکر ، بنظراین     ) قلم (  ،متاسفانه برای اتخاذ و عملی  باوجود نیات نیک داود خان در مورد  

( شوروی  و عمال خاین بی  –جي –کي ساختن  موفقانه تصامیم مذ کور دیر شده بود زیرا شبکه استخباراتی  ) 
و اجتماعی  کشور  ( در تمام اورګان های ملکی ، نظامیکرملینووطن فروش خلق و پرچم ، مطابق پالن و هدایت )

عمیقا ریشه دوانیده بودند  . ګمان غالب اینست که  داود خان ازعمق ، حدود و جدیت نفوذ کمونیسم  در نطام جمهوری 
اش  و خیانت کاری های پنهانی کمونستان دور و پیش اش طویکه شاید و باید آګاهی کامل  نداشت ؟ . دولت عربستان 

سی آنوقت افغانستان که سایه منحوس کمونیزم بران پهن ګردیده بود از دادن سعودی نیز شاید بادرک اوضاع سیا
 هرنوع مساعدت مالی و اقنصادی عاجل  به افغانستان خود داری نمود .

 ۱۷اګر شخص خودم بحیث یک فرد افغان و دپلومات  کریر وزارت امور خارجه افغانستان که مد ت )                
کنفرانس ها و اجتماعات  مختلف بین المللی  در دوران  سلطنت ظاهرشاه  ودوره ریاست ( در ملل متحد و سال  –
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جمهوری داود خان از کشورم فعاالنه  و به افتخار نمایندګی کردم  درمورد شهید داودخان قضاوت نمایم داود خان یک 
نه نارسایی عمده وی نداشتن شخص وطن دوست ، پاکنفس و جدا طرفدار پیشرفت و ترقی افغانستان بود ولی متاسفا

مطالعات و معلومات الزم در مورد  مسابل سیاسی ، سیاست و قضایای عمده منطقوی و بین المللی وقت ونیز فهم و 
                         ( بود .                                                            زعامت و لیدرشپ دانش سیاسی الزم درمورد موضوع اساسی           ) 

قابل تذکر میدانم که در جریان سفر رسمی شان به عربستان سعودی از نزدیک متوجه این کمبودی معلوماتی ګردیدم 
 که تفصیل آن درین جا ګنجایش ندارد .                

ر به تجارب طوالنی نظا می این یک حقیقت انکار نا پذیر است که معلومات  داود خان بیشتر محدود و منحص          
سالګی آغاز یافته بود  .   باوجودیکه ( ۱۷-۱۸شان در اردوی شاهی کشور بود  ، تجاربیکه از سنین جوانی     ) 

شخص داود خان و  فامیل نزدیک وی طرفدار امتیازات نبودند ولی  به مشکل می توان نقش موقعیت شانرا بحیث یک 
ت تقرر شان یکی پی دیګر به مقام ها و پست ها ی مهم وعالی  نظامی نادیده عضو سرشناس فامیل سلطنتی درقسم

 ګرفت .  
دی  شان   ،  با اطمینان می توان قضاوت نمود که  تنها تجارب نظامی وی در اردو  ویا  کرکترعالی شخصی و  ج

برای اداره موثر ، سالم و مطمن کشوری مثل افغانستان که پیوسته با بحرانات آشکار و پنهانی سیاسی مواجه بود و 
بعبارت دیګر شهید داود خان اصال  یک شخصیت نظامی با بتدریج  در حلقوم کمونیسم فرو می رفت کافی نبود . 

مسلکی سیاسی که جوانب مختلف رهبری و زعامت را در مواقع  سابقه نظامی بو د نه  یک سیاست مدار و رهبر
بحران  روشنتر و خوبتر  دیده می توانست   . همکاران و مشاورین نزدیک سیاسی وی  که  همواره اورا بنام ) 

ی رهبر ( خطاب میګردند متاسفانه جرات آنرا نداشتند تا  مسایل عمده سیاسی را قبل از اتخاذ تصامیم  آزادانه باو
مطرح نموده  مورد بحث قراردهند .  آنچه رهبر می ګفت در اکثر موارد شکل نهایی تصمیم را داشت و با کلمه عا 

 جل ) بلی ( مورد تایید قرار میکرفت . 

 
د ګرجنرال حیدر به استثنای چند شخصیت محدود پاکنفس ، صادق ،  مسلمان ووطن دوست  چون شهید                

و چند نفر محدود دیګر باقی اکثریت وزیران و همکاران نزدیک وفی هللا سمیعی وزیر عدلیه ، ملی  رسولی وزیر دفاع
دور و پیش  داود خان خلقی ها  و پرچمی های خاین به وطن ووابسته به شوروی و پیروان سر سپرده  ایدیولوژی 

ده  از نام         و شهرت نیک داود خان ، لینینزم بودند که به اساس پالن و هدایت دولت شوروی با استفا -مارکسیزم 
          ( در افغانستان دنبال  می نمودند  .                                                                                           شاید بدون آګاهی الزم رییس دولت اهداف سیاسی و ایدیولوژیک شوروی را) 

 ) ختم (
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