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  خان آقا سعيد
  

   يکی از سفرای افغانستان و درک مسؤوليِتی انديشردو
  

  
که  آنالين – جرمن - سيد حسين موسوی  و به اجازه پورتال افغان شاغلی در ارتباط به نامۀ نويسنده و تحليلگر توانا

، ».. ه ما بفرستند اد خليلی بهم ميهنان ميتوانند نظرات خود را در مورد صحت و سقم اظهارات است« : نوشته اند
  .نگاشته می شود

غلی محمد داود ا برومند کشور  و شهيد که بعد از تاسيس و استقرار جمهوريت تحت رهبری خردمنِد نيستپوشيده
خاصه کشور های همجوار، يک بار ديگر متوجه شده اند و دانستند که افغان ها اکنون دارای بالمحافل حاکمۀ منطقه، 
 شخصيتی می باشند؛ و می توانند با تطبيق پالن های انکشافی اقتصادی  همچويت تحت رهبرینظام عام پسند جمهور

چون نظام سلطنت با طبيعت بی درد سر و معتدل خود، با . بزود ترين فرصت در جملۀ کشورهای پيشرفته قرار گيرند
فی رابطه برقرار نموده و با دست بکار شدند تا با شاه مستع آن کشور ها همسری کرده نمی توانست، در قدم نخست

سوء استفاده از شخصيت شان برای رسيدن به اهداف ستراتيژی خود نظام سلطنت را دوبار ه در افغانستان مستقر 
. کار گرفتندخوشبختانه شاه سابق افغانستان به پاکستان جواب رد داده و در برابر دولت ايرا از کجدار و مريز. سازند

) شماره صحفه بخاطرم نيست( وزير دربار شاهنشاهی ايران در ياد داشت هايش نذکر داده بود چنانچه مير اسداهللا علم
  . »...بخضور شاهنشاه به عرض رسانيدم که از اين مردک چيزی ساخته نيست « : 

با دريافت اين واقعيت ها دولت جمهوری اعطای معا ش تقاعد را برای شاه مستعفی منظور نمود که اين امر باعث 
 و ازاين لحاظ چندی از آنها   داشتندیجش خاطر عده ای از افسرانِ  گرديد که در بر قراری نظام جمهوريت نقشرن

 . کنار گذاشته شدند
 که سال ها قبل رو نما گرديد با چنين اجراآت نشانه های در موضع گيری کشور های همسايه در جمله کشور پاکستان

قاضی حسين احمد رهبر جماعت اسالمی پاکستان در زمان . يجاد کرده بوداز طريق احزاب اسالمی کانال های را ا
 در زمان ، و دولت پاکستان با استفاده از آنن کردسلطنت مخفيانه با عده ای ازعالقه مندان از واليت بدخشان ديد

صاحبه بصورت او خود دريک م. تا دست بکار شودداد  و ظيفه  را، جنرال نصيراهللا بابرتصدی ذوالفقار علی بهتو
په افغانستان کی دمقاومت د غور زنگ  ! هو« : مفصل و دليرانه  پرده از راز برداشته و در ضمن  چنين می نگارد

ی دی ه بيخی رد ک١٩٧٣په . بنياد ما او بهتو اي په پاکستان ه او غوشتل يی چی م  کال کی داود خان دديورند کر
خه وباسی کی اوضاع   .»... له ثبات 
مبارز راه اسالم می شمارند،  می خوانند وهم خود را و هم باسوادخود را مسلمان  ما که  بی خردهم وطنانز بعضی ا

بعضی و خواستند با تبليغات و سيعی مذهبی عاليق مردم به جمهوريت را تضعيف کرده متعاقبًا دست به اسلحه برده 
 اين اجيران اجنبی را گرفتار و به ،هوريت و افغانستان عالقه مند بجم  افغانهای.از مناطق کشور را دچار آشوب کنند

  . بعضی از آنها راه فرار در پيش گرفته دوباره به پاکستان برگشتندلیدولت سپردند و
شاغلی محمد داود رهبر دولت جمهوری  هدف شوم و تخريبی اين حرکت را  می دانستند و درک کرده بودند که مردم 

د داد تا در بر آورده ن به آنها فرصت نخواه تخريب کار، بعضی از عناصر،سليقویاز خيال تطبيق به محض آگاهی 
تحصيل ديدگان آن  خطرناک تر از اين، ارتجاع است، که کشور های سرمايه داری و. شدن مرام شان موفق گردند

 قرار  منفیتبليغاتقعی اند با آن هم تحت تأثير مردم افغانستان مسلمان واولو که . ها از آن حمايت می کنندکشور
  .  و کشور های همجوار به خاطر منافع خود به آن دامن زده و بهره بردای خواهند نمودهگرفت

دولت .   سياسی  پيدا نموده بودند وعاليمی وجود دارد که درعهد سلطنت اشخاصی به کشور ايران عاليق مذهبی
دولت جمهوری در نظر داشت تا . ور از آن مطلع باشندشاهی در زمينه چه تدابيری اتخاذ کرده باشد البته اوليای ام

 به منظور نيل به اين هدف قرار داد  . قابل مالحظه حاصل نمايد افغنستان و ايران بهبودروابط بين هردو کشوِر
استفاده از آب رود هلمند که در عهد سلطنت به ابتکار مرحوم موسی شفيق صدر اعظم وقت به امضا رسيده بود، 

و اجازۀ استفاده از بندر عباس را با احداث يک جاده ... کشور ايران تعهد قرضۀ دو ميليارد دالر. گرفته شدتحت غور 
کار سروی اين پروژه بنام ديشو سرحد در پالن گرفته شد و با مساعد شدن زمينه . و اعمار خط آهن قبول دار گرديد

  . دريافت شغل به ايران مسافرت کردندکاگران افغانی بغرض از عده ای 
دولت و اشخاص دلسوز به و طن که احساس مسؤوليت می کردند نگران اوضاع و پيش آمد ايران با اين کتلۀ نسبتًا 

گروه کماشتگان خود به زيرا اگر ايران مانند پاکستان دست بکار می شد و شوروی از لحاظ امتيازات . بزرگ بودند
   ت دست می زد، عواقب چه می بود؟مشکالايجاد ولت افغانستان به برای د) خلق و پرچم(

بمالحظۀ مشکل فوق هرگاه سفير افغانستان با سفير ايران در بغداد بدون اجازۀ دولت جمهوری داخل مفاهمه شده باشد 
شکوه های . دمن باور ندارم استاد خليلی شاهنشاه ايران را پادشاه خود خوانده باش. بنظر می رسدبعيد از امکان 

در کنار مجاهدين قرار گرفتن شان در زمان اشغال  طرفداران شاه مستعفی از عدم عالقۀ ايشان به سلطنت و
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خاصتًا مرحوم رشتيا به  و کنايه ها از طرف دوستدارن سلطنت يهرد وبدل نامه ها، گال. به گوش می رسيدشوروی،
ظاهر شاه در ترازوی "  موسوم  به حمد حسن ولسمل در کتاِبمشاغلی اسم مستعار عليه استاد خليلی به نشر رسيد که 

، کی  باشد قبول نداشته،اگر آقای خليلی، دوست دار ديرينۀ سلطنت، دوست پدری خود را. ارائه نموده است" تاريخ
  .بداندقبول کرده می تواند که شاه ايران را شاه خود بخواند و نجات افغانستان را در دست او 

  
  و اينکه."  اع آن مکلفيت دفاع دارندکشور را اتب"

  .... وضع مشهد چه خواهد شد،وضع ثمرقند و بخارا را پيدا کند روزی کابل و قندهار
  

که بخود معلوم کند ) نين کلماِت رد و بدل شده باشدهرگاه چ( مات می خواست به صراحت سفيرکبير خليلی با چنين کل
  يا خير؟دارد  روی دست نيت ايران در زمينه کدام است و آيا پالنِ 

:    فر سفير ايران د ر بغداد می رساند که شايد او متوجه هدف استاد خليلی شده باشد، چنانچه می نويسديک قسمت ِش
اگر فرصت فراهم شد که می توانست جناب عالی را .  را داردهگفت ظرف ده روز آينده قصد مسافرت کرمانشا« 

اين جاست گريز سفير ايران و او می خواهد آقای هويدا شخصًا . »... شد مالقات نمايد نتيجۀ مطلوب حاصل می
  .  تا طرف مالمت قرار نگيردتصميم اتخاذ نمايد

استاد خليلی سفير افغانستان در بغداد هيچ نوع محدوديتی در مالقات با رجال سياسی، محافل علمی و ادبی ايران 
  . داردنداشتند که تاريخ چند دهۀ اخير آنرا به حافظه 

مطلبی که سفير افغانستان صحبت « : ۀ خود هر گونه شبهه را از خواننده می گيردسفير ايران در بغداد با اين گفت
عدادی ت آن بود که گفت هم اکنون هر روز .داشته يا نداشته به آن اشاره کرده و به نظر اينجانب شايان کمال توجه است

رار معاش بصورت های مختلف به ايران می آيند و اين ها مترصد آن جهت پيدا کردن کار و امزيادی از افاغنه 
  .»... را متشکل نمايند هاهستند که کسانی به آنها تماس پيدا کرده آن

خدمت ا به نفع کشور خود ت که مسؤوالنه مترصد او ضاع بود ، سفير افغانستان در بغداد،زهی سعادت به استاد خليلی
او در زمان جهاد متوجه گرديد و آيندۀ تاريک را برای کشور  . کشور ايران آگاه شودخوبی را انجام دهد و از نيت 

  : ه قطعه شعر آتی جلب می کنم بتو جه شمارا . پبش بينی ميکرد
  

   است بدعوا بنگر هنوزبر سر صلح     به خون مردم هطرفه کاريست که آن تشن
  ا بنگرــومن و ترسيدن بی جغفلت م    الم ـــــار اسداشد بديـــ خهــانـــدا خــبه خ

  ا بنگرــــرد احبــ سۀوضع سرماززد    ودیـمن خونخوار ندارد ســـشکوه از دش
  ردا بنگرــن و فــامل کـــاش هللا تـــح    لندــپرچم سرخ گر امروز درين جاست ب

  
تمام اه "نستانتاسيس و تخريب اولين جمهوری افغا"بنام خويش شرق که در کتاب حسن  دوکتور ممحتراز در اخير 
 از فر را ِش آننقد به  خواهش مندم،اند،  گنجانيده رافر سفارت ايران در بغداد مطالب ِش)ندبنده سپرده بودآنرا به 

  .ارندز منت گ، بر منمودهنن تلقی  در برابر کتاب خويشبی حرمتی طرف من
  

  خان آقا سعيد
   تفکر شهيد محمد داودزرفداران طريکی از ط

  م٢٠٠٧سپتمبر ١٣
  


