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باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول  
 

       ۲۰۱۷/۰۷/۰۹منګل                                                                                مجید

 دپلومات سابق افغانستان در ملل متحد 

ریخأارزیابی زمامداران در ترازوی ت  

ترازوی  )ردشان عملکرد های  میراث  ارزیابی کشور و اد در مورد رهبران و زمامدارانو قضاوت آز اظهار نظر
افغان است صرفنظر  مرد و زنو انکار نا پذیر هر    حق مسلم ، طبیعی  آزادی بیا ن ( حق ) با استفاده ا ز (تاریخ 

مناسک اسالمی و و شیوه شکل  کدام به  ویا هستند  افغانستانوالیت ویا منطقه  قبیله ازینکه مربوط به کدام قوم ، 
عاری  بوده آفاقیها بیطرفانه و ارزیابی ها وقضاوت که اینبشرطی دنبجا می آورخودرا وعقیده یکتا پرستیمراتب ایمان 

 .باشدانګیز  تفرقه وآور ن تالش های زیاو ، اتهام بستن ها  هاخصومت شخصی  از هر ګونه اغراض
 

 مانندباقی می  یند و میروند ولی ملت هازمامداران می آ
از طرق مختلف به  رایط سیاسی و اجتماعی کشور شان اوضاع و ش سیستم و هرکدام نظر به زمامداران و رهبران

که )اراده آزاد  ، مستقیم وسریا شامل انتخابات آزادمیرسند این راه کشور شان  و رهبریمد ا ری  زما قدرت ، مقام
 که اراده ملت نادیده ګرفته میشود  (سفید )یا      کودتا های خونین و انتخابات قالبییا  و ملت( در آن رعایت می شود 

 .  معمول است کشور ما  در  طوریکه با استفاده از موسسات سیاسی عنعنوی جرګه ها و لوی جرګه ها ویا
برای  را  و خراب شان     عملکردهای خوبریکارد  می افتند  از اریکه قدرت زمانیکهزمامداران و رهبران کشور 

 .می ګذارندبجا میراث خود  بحیث مردم و ملت 
  

 میراث های کامال متفاوت که نام می برم ی دو زمامدار از  (ارزیابی زمامداران در ترازوی تاریخ)برای تاکید اصل  
  . ی نواسه اش امیر امان هللا خان و دیګر  یکی امیرعبدالرحمن خان مردم افغانستان بجا ګذاشته اند .برای 

تمام شرایط  ضد ملی دولت استعماری برطانیه را  بخاطر رسیدن به تاج و تخت کابل  صرف  امیر عبدالرحمن خان
با دولت  موافقه مردم اشتایید وبدون  (۱۸۹۳)در سال  ( رادیورند  پذیرفت و موافقتنامه ننګین و استعماری )

 افغانستان را به دولت  اجدادی و مناطق در نتیجه آن یک قسمت زیاد خاک هاامضا نمود که استعماری برطانیه 
 .انیه سپرداستعماری بر ط

 
، افغانستان با نتایج ناګوار سیاسیهم مردم هنوزبعد از امضای این سند ننګین ( سال  ۱۰۴اینک بعد از سپری شدن ) 

 .( مواجه هستند) دیورند  موافقتنا مه ننګیناقتصادی و اجتماعی 
وجه به مسایل ملی و و ت  از نظر طرز فکر ، اداره کشور خویش با پدر کالن غازی ر اما ن هللا خانامی ما نواسه اشا

اعالم استقالل کامل با برازنده ملی  رهبراین امان هللا خان ،  زمامداری ینده کشور کامال فرق داشت .بین المللی وا
در ساحات اساسی یک سلسله ریفورم ها و اصالحات  براه انداختن نیز از دولت استعماری بر طانیه و افغانستان

درا ثر دسایس دولت استعماری بر نه  متاسفا ولی   آغاز یافتو اجتماعی  قانونګذاری  ، اقتصادی اداری ، مختلف
یادمی حضرت های شوربازار( که بنام ) سر شناس خاین به وطن و مردم        طانیه و همکاری یکعده روحانیون

 دولت مترقی این زمامدار محبوب ملی سرنګون ګردید . ، شدند 
 

( مورد  ترازوی تاریخ )    این دو زمامدار افغان را در و سیاسی ، ، فامیلی اګر روی دالیل مختلف شخصی حال 
   ؟ نخواهد  شد ګرفته پامال ویا نادیده و طن  های خدمت به و طن یا خیانت به آیا معیارو ارزیابی قرار ندهیم  قضاوت 

آخرین تالش شهید داود )داود خان تحت عنوان  میګردم به مقاله خودم درمو رد مرحوم با این مقدمه بر             
به چاپ  (جرمن-افغان)در پړورتال وزین   ۲۰۱۷جون  ۲۶که بتاریخ   (کمونیستیحاکمیت خان برای نجات کشور از 

  موطنان درآنباره :و عکس العمل یکتعداد هه رسید
در مورد محتویات  سالم و آزادانه بعوض قضاوت ویامتاسفانه یکتعداد هموطنان بدلیل عدم آګاهی از حقیقت موضوع 

، اهانت احساساتیبا عکس العمل های  ( استحق آزادی بیان ) مطابق به حیث یک افغان ب که حق مسلم شان مقاله ام 
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در ارتباط به سوابق ماموریت دپلوماتیک من  را اساس بی  ومورد شخصی بی  اتهامات ،آمیز ودور از حقیقت 
پا یین این  سویه  العمل های. عکس ساخته اند متوجه من  ، (تره کی  مدت ) هخاصتا در دوران سیاه حکومت کوتا

در حالیکه همه شان در و اصول مدنی را نشان میدهد     نویسندګی آشکارا عدم رعایت آداب، افراد هموطن 
                                 .   خواهند بود استفاده از حق آزادی بیان آشنا و اصول با شرایط نموده  زندګی غربی های پیشرفتهکشور

به ، علمی ، مستند و معلوماتی شان جامع عبدهللا کاظم با مقاله صاحب داکتر کشورومحترم سر شناس  دانشمند بالمقابل 
 تشکر ابرازمطالب مفید بیشتری را بتوجه رسانیده اند  که من از جناب شان محتویات مقاله من عکس العمل نشانداده 

     دقت با  همواره که در سایت های افغانی بچاپ رسیده شانرا  علمی و تاریخیدلچسپ ،مقاالت  من می نمایم . 
 قبل ازختم هفته جاری آینده نزدیکدر به سواالت سایرهموطنان  -نوت  )د ګردیده ام .مستفی عالقمندی مطالعه نمودهو

                                                                                                               جواب خواهم داد (این سایت  ) دریچه تبصره ها ( در ستون
در پهلوی عناصر کمونیستی داکتر صاحب کاظم را تایید می نمایم که در کابینه شهید داود خان  جنابنظرمن این 

 بین ارزیابی من و جناب تفاوت ل دلی. و بیطرف شامل بودند نه عده محدود تعلیم یافته  الیق وشخصیت های بیشتر
ترمیم )موضوع  انه در موقع نوشتن مقاله ام این بوده که من متاسف  مرحوم داود خاندر مورد ترکیب کابینه شان 
در نوشته داکتر صاحب به آن اشاره شده  که   یاز یکعده عناصر چپ وی راکابینه توسط داود خان  و تصفیه  ( کابینه

 .نګردیده ام متوجه 
موضوع دیګرتفاوت در ارزیابی بین من و داکتر صاحب در مورد اوضاع سیاسی افغانستان در موقع مسافرت رسمی 

 ثبات نسبی ) از آنراصاحب وداکتر  تعریف کرده(  لرزانمرحوم داود خان به عربستان سعودی است  که من آنرا ) 
ود در خ شان  جناب. در حا لیکه   اند دانسته برخوردار جمهوریت داود خان  اخیر  سالبخصوص طی دو ( زیاد

اظهار   (ایدیولوژی های وارداتی )انتقاد وی از و (هرات)تصفیه کابینه وبیانیه داود خان درنوشته شان بعد ازاشاره به 
آورد که زمان زنګهای خطر را برای شوروی وعناصرافغانی وابسته به آن بصدا دردر عین این تحول که ))  داشته اند

   .((ادامه اوضاع را شوروی بزیان خود میدید 
نمایدد ګی   حالت تکویندر  ،  از یک بحران سیاسیوجه به روابط حساس آنوقت بین دوکشوربنظرم چنین حالت با ت

اتی چنین اظهار در قسمت های دیکرنوشته شان صاحب جناب داکتر سیاسی .  ثبات  لیک حالت نورما از می کرد نه
))زعمای شوروی بر عکس اعتماد خودرا به محمد داود تا حد زیاد از دست داده بو دند و تغیر سیاست  :داشته اند

 ویا اینکه ګفته اند  ( شهرت داشت می پنداشتند ( .دوکتورین برژنیف داخلی و خارجی اورا یک تخطی از آنچه به )
که باید از همان روز برګشت از سفر ماسکو در این راستا کمایی کردن وقت برای محمد داود یک چانس مهم بود ))

میدانست که روز های بدتر در انتظار کشوراست .... او فکر نمی کرد شوروی و عمال داخلی آن به این زودی ها در 
 صدد سقوط رژیم باشند .  

ثبات ) اوضا ع افغانستان در موقع مسافرت شهید داود خان به عربستان سعودی آنقدر از که نشا ن میدهد  حقایق  ن ای
  . ( برخودار نبودقابل توجهنسبی 

 
در جریان سخنرانی خود ا ز محمد )) برژنیف  ذکر کرده اند  داکتر صاحب کاظم در یک قسمت دیګر مقاله شان چنین

منطقه وظیفه حفاظت از منافع آنکشور را داود پرسید که آیا سیاست تسلیحاتی ایران که بحیث نماینده ایاالت متحده در 
 دارد برای همسایه های کوچک آن احساس خطر نمی کند ؟ 

این نوع سوال ها در حقیقت بیانګر ناراحتی شوروی در قبال تحوالت سیاست خارجی افغانستان بود که در روز دوم 
مذاکرات شکل جدی وغیر قابل پیش بینی را بخود ګرفت ودر نهایت منتج بیک برخورد لفظی غیر معمول دپلوماتیک 

 ))  می فرمایند  مقاله شاندر جای دیګر.  سطح آورد((هارا ازعمق به  و حساسییت        بین زعمای دو کشور ګردید 
زمینه همچو ))جرقه سیاسی(( از دوسال قبل فراهم ګردیده بود بشکلی که هردو جانب آنرا یکی بروی دیګر نمی 

 آوردند و اما در طی دل هردو جانب از رویداد ها ناراضی بودند . (( . 
 

روابط  برودر چنین اوضاع و شرایط بحرانی حاکم ی غیرعادی فضا یک در چنین  به مشکل می توان ادعا کرد 
 داکترصاحببګفته ( نه بلکه لرزان  )طوریکه من تعریف کرده ام  وضع سیاسی کشورما، ( شوروی -افغان )آنزمان 

    بر خوردار بود ؟ (( ثبات نسبی زیا د از)) 
   

یک مامور مسلکی مسایل بین  ))    ث در جواب این سوال داکتر صاحب کاظم که پرسیده اند توقع میرفت  من بحی
))سهم فعال و اساسی(( داشت به این سوال جواب  ) جلسه کابل (یعنی  و کسیکه در تدویر این کنفرانس (( المللی

(( نګران و ناراحت بودند و چرا  اعالمیه کابل چرا مقامات شوروی از دایر شدن این کنفرانس و صدور)) میګفتم که 
ر حالیکه آنها از موقف دنګون سازند ؟ جمهوری را سرزی کودتای ثور نظام کو شیدند تا قبل ازین کنفرانس با راه اندا

 بیطرفی عنعنوی افغانستان و نیز اشتراک فعال کشور در جنبش عدم انسالک از مدت ها قبل اطالع داشتند ؟ 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ولی چون این سوال را بمن نیز راجع ساخته  باوجودیکه داکتر صاحب خودشان بجواب این سوال پرداخته اند         
 می پردازم :   بجواب شان آنچه من درین راستا  میدانم بکمال احترام  اینک اند

درهمه  آن قانه غیر صاد د مجدان وتایید از موقف بیطرفی عنعنوی افغانست))مدت ها قبل(( آنهم اطالع داشتن شوروی 
بعد از کنفرانس های سران دول غیر منسلک در  دو کشور خاصتا مشترک بین حکومات و اسناد رسمی  اعالمیه ها
بعدی این  کشور ها معنی این را نداشت که دولت شوروی در  مهمو جلسات  (۱۹۶۱( و بلګراد )۱۹۵۵باندونګ )
  . کرددر برابر افغانستان و مردم آن صادقانه عمل می  موقف خود

و فراهم  ی و پرچمی خلق افغانیضد ملی تاسیس غیر قانونی حزب کمونیستی )) دموکراتیک خلق (( و تربیه عناصر
 طوالنیکه تهداب بدبختی های به آنها   و ایدیولوژیک یسیاس ، مالی   بیشرمانه  آشکار و پنهانمساعدت های  آوری 

تعهداتش با  دریک مثال بر جسته عدم صداقت شوروی  در حقیقت افغا نستان را ګذاشت،    مردم رنجدیده  امروزی
ونیز بی احترامی صریح  به موقف عنعنوی عدم انسالک  امور داخلی افغانستاندر و مداخله آشکارآنکشور افغا نستان
 .بودافغانستان 

 
تخطی آشکار شوروی از اصول و مرام های منشور ملل متحد و  دیګربرجسته  ثور مثال  ۷ی کمونیستی خونین کودتا

، همه قرارداد های امضا شده بین دو کشور است که درآن پرنسیب های احترام به حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی 
ا پشتیب هموارهظاهرانوی عدم انسالک افغانستان تو سط شوروی و نیز موقف عنع ، عدم تجاوز متقابل استقالل سیاسی

 .ګردیده استنی 
عاهدات دو جانبه ، درقسمت  ایفای و جایب و تعهد ات ناشی ازین قرار داد ها و مباوجود صداقت جانب افغانی 

ستراتیژیک  و،    ایدیو لوژیک اهداف سیاسی  بصورت غیر صادقانه  شوروی متاسفانه ثابت ګردید که دولت 
 .خویشرا در افغانستان دنبال می نمودجداګانه 

 در کابل دا یر ۱۹۷۸می سال  ۶دول غیر منسلک که قرار بود بتاریخ خارجه جلسه وزرای موضوع به  تا جاییکه
نظر و ارزیابی من اینست که روابط بین افغانستان و دولت شوروی بعد از مسافرت سال ) ، میګیرد ارتباط  شود

تغیر سیاست داخلی و ونیز  ( رهبر وقت شوروی   نیفرژب( شهید داود خان به ماسکو و مشاجره لفظی با  )  ۱۹۷۷
                                                                                   .            لت بحرانی قرار داشتدر حا که جناب داکتر صاحب نیز در مقاله شان به آن اشاره نموده اند  خارجی داود خان

جلسه و انعکاسات و  ن توسط شاملین موقف عنعنوی عدم انسالک افغانستاوتایید وستایش ازکابل  دایر شدن جلسه
بدون شک یک پیروزی قابل توجه سیاسی ،  آنهم در موقع روابط بحرانی بین دو کشور تحلیل های بین المللی نتایج آن

دولت شوروی پیش بینی میګردید برای یک وسیله ناراحتی و تخریش  و دپلوماتیک برای حکومت داود خان ولی
ثور را در آن حالت بحرانی روابط بین دو  - ۷ شاید دولت شوروی قبال تصمیم براه انداختن کودتای .ازین ګذشته 

اتخاذ  (جلسه کابل)کشور و ناراضی بودن شوروی از تغیرات در سیاست داخلی و خارجی داود خان قبل از دایر شدن 
                         شوروی میګردید . ام تجاوزکارانه داقیک  چنین  مطابق پالن براه انداختنجلسه کابل مانع  تدویر نموه بود و

 ایشان ن جلسه کابل است .  در مقاله شان به آن اشاره نموده اند تصمیم دایر شدکاظم مطلب دیګری که داکتر صاحب 
بلکه  نه  داود خان توسط نوشته ام در مقاله ام  به این عقیده هستند که تصمیم دایر شدن جلسه کابل بر خالف آنجه من

 )            تصمیم انعقاد بلی . توضیح عاجل من در زمینه اینست که بود اتخاذ شده عدم انسالک  در جلسه قبلی جنبش
برای آمادګی وتبادل نظر کشور های عضو پیرامون موضوعات لک درجلسه قبلی کشورهای غیر منس ( جلسه کابل

اتخاذ شده بود ولی به (  ۱۹۷۹) سپتامبر  ) هاوانا (        در قبل از دایر شدن جلسه سران دول مذکور عالقه دمور
( به  جلسه قبلی دول غیر منسلک رسما ابالغ هیات افغانیکه توسط)  قبلی حکومت داود خان رسمی  اساس دعوت

 .ګردیده بود
   

ذکر کرده اند کا را که داکتر صاحب کاظم درمقاله شان در جنبش عدم انسالک ( کیوبا  ) عضویتموضوع جنجالی 
را  عضویت کیوباع موضو ،( ماسکو  کیوبا به )دولت و کمونیستی         . نزدیکی کامل سیاسی  حقیقت دارد مال 

 داشتم (اشتراک ها  انستان درآنکه من بحیث نماینده افغ)در جنبش عدم انسالک در جریان جلسات متعدد این جنبش 
چنانچه تبصره هنری کیسنګر وزیر امورخارجه سابق امریکا در جریان سفر دوم ال قرار میداد . مورد سوهمواره 

جنبش روی کدام پرنسیب  ))سوال نموده بود نامبرده وی به کابل درمورد ) کیوبا ( نیزبه این سوال عمده ارتباط داشت 
ګروضع  این طور باشد  وی بشکل طنز عالوه نموده بود ا) کیوبا ( عضویت این جنبش را دارد ؟  کشور عدم انسالک

 حکومت امریکا  نیز می خواهد عضو جنبس عدم انسالک باشد . 
             

برای ګفتګو که بعدا صدراعظم هند ګردید  وزیر امور خارجه هند  ( اتل بهاری واچپایی ) ۱۹۷۸در ما فروری سال   
آینده (و جلسه جلسه کابل  ) مورد موضوعات مورد بحث جلسه کابل درومت افغانستان کو تبادل نظر بامقامات ح

 . ودسفر رسمی نمیک به کابل  ) هاوانا ( دراین کشورها سران 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ون و سر پرست وزارت امورخارجه پیشنهاد نمود که امرحوم وحید عبدهللا مع رسمی  مذاکرات آغازدر                 
در  و این موضوعباید ازین جنبش اخراج ګردد عضویت جنبش عدم انسالک نیست شرایط کشور ) کیوبا( که واجد 

 . مباحثات جلسه قریب الوقوع ) کابل ( مطرح ګرددآجندا و 
 

(  در حالیکه تبسم بر لب داشت رو به مرحوم وحید عبدهللا  اتل بهاری واچپایی وزیر امورخارجه هند )              
 :اظهار داشت نمود ه چنین 

(  )متجانس ))  دوست عزیز ! طوریکه شما نیز اطالع دارید جنبش کشور های غیر منسلک یک جنبش             
به اساس تصامیم کشور های موسس ( است . از زمان بمیان آمدن این جنبش  غیر متجانس نبوده بلکه یک جنبش )

 تا حال کشور های ند ند نیز درآن اشتراک داشتکه هردوکشورافغانستان و ه ۱۹۵۵در) باندونګ ( ) اندونیزیا (درسال 
به  (اصول پنجګانه کنفرانس باندونګ آسیایی  و امریکای التین به اساس) –افریقایی تازه به آزادی رسیده زیاد 

معیار و اصول برای شامل شدن  شده اند . وزیر خارجه هند عالوه نمود که جنبش عدم انسالک عضویت جنبش شامل
اصول و معیار برای اخراج کردن دول عضو از آنجمله ) اساسنامه ،کدام  دارد ولی  را کشورها به عضویت جنبش

 ندارد . (( را  کیوبا (

 
مرحوم و حید عبدهللا از اظهارات وزیر امورخارجه هند ابراز تشکر نموده عالوه کردند که موضوع              

کشورهند و دیګر کشور های عضو این –ت پرنسیپ های جنبش عدم انسالک  یقینا در نزد حکومت افغانستان رعای
 جنبش دارای اهمیت بوده وحکومت افغانستان  آنرا درمباحثات آینده این جنبش مورد تا کیید قرارخواهد داد . 

)فروری   عکس فوق هیات های افغانی  و هند ی  را در جریان مذاکرات رسمی درکابل –نوت     )              
( نشان میدهد . اعضای هیات افغانی عبارت بودند از مرحوم وحید عبدهللا معاون وسرپرست وزارت  ۱۹۷۸

دفتر و سیاسی وزارت امور خارجه ، مرحومه محبوب رفیق سراج رییس امورخارجه ، مرحوم عبدالصمد غوث معین 
مد یرمعاهدات وزارت خارجه ، مرحوم عبداالحد ناصر ضیایی مد یر اطالعات وزارت خارجه ومحترم محمد مرزا 
سماح مدیراقتصادی وزارت خارجه واین )قلم ( مجید منګل که در آنوقت بحیث معاون مد یریت ملل متحد و کنفرانس 

در راس میز  و عضو هیات افغانی در مذاکرات  بودم  نمودم و ظیفه می  های بین المللی وزارت امور خارجه ایفای

    ) ختم (  .مذاکره قرار دارم
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