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   سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٩ جنوری ١٣

 

 ايد خان به ليبوسفر محمد داو

 
 

 » .يک وقت ما ھم رھبری داشتيم«: ه اند در فيسبوک خويش نوشت.) م ٢٠١٧/ ۵/٨(تاريخ ه  قاسم باز ب،برادر محترم

دخان به کشور ود خان از سفر شھيد سردار محمد داووعبدالمجيد باز سرياور مقام رياست جمھوری مرحوم محمد داو«

   :چنين حکايت نمود)ايليب(ليبی  يا 

ک پيشروی ھر زعيم و  به زمين نشست طبق معمول و طرز العمل ديپلوماتيا ما در ميدان طرابلس ليبيۀکه طيار وقتی

، ھمچنان پيشروی صدراعظم، صدراعظم رود رئيس  جمھور يک کشور زعيم و يا رئيس  جمھور کشور مھماندار می

ی طرابلس پايان شديم ديديم که معمرالقذافی حضور ندارد، وی ئکه ما از طياره در ميدان ھوا کشور مھماندار، زمانی

ثر شد أدخان اين صحنه را ديد متوکه محمد داو م جلود روان کرده، وقتینام عبدالساله عوض خود معاون خويش را ب

اه ما، ما را گدخان و بنده يکجا نشست، و وی مايان را تا اقامتو محمد داوهکه عبدالسالم جلود در موتر ھمرا امیگھن

دند، بعد از صرف چای رفته بوگنھا ترتيبات يک عصريه و چای را آاه گمجرد داخل شدن ما در اقامته مشايعت کرد ، ب

ت افغانی بايد دست و روی خود را تازه أرفت بعد از آن برای چند دقيقه ھيگ پانزده دقيقه را در بر ًاو عصريه که تقريب

فت که بعد از پانزده دقيقه معمرالقذافی رئيس حکومت ليبيا به گرفت و گدخان اجازه دکرديم عبدالسالم جلود از داو می
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دخان به سيد وحيد عبدهللا معاون وزارت والون خارج شد مرحوم داوسکه عبدالسالم جلود از  قتیيد، وآديدن شما می 

ويد که من سر درد ھستم و نمی توانم وی گکه معمرالقذافی به ديدن من آمد برايشان ب امور خارجه ھدايت داد ھر وقتی

نھا ترتيبات سفرسه آانی در ترکيه در تماس شويد تا يد و به سفارت افغئ را کنسل نماارا بيبينم و شما برای فردا سفرليبي

اه آمد سيد وحيد عبدهللا به وزير گبرادرم عالوه نمود که بعد از پانزده دقيقه قذافی به اقامت. يردرسمی را بگروزغير 

واند  وضع صحی رئيس  جمھور ما خوب نيست وی رھبر شما را ديده نمی تًی خاطر نشان ساخت که فعالئمھماندار ليبيا

 اکه وزير مھماندار ليبي  وقتی.خاطر نشان ساختکنسل شدن دوام مسافرت در ليبيا را اوی ھمچنان به وزير مھماندار ليبي

ت أ ھيهنطرف ھمراآخود را اين طرف و  وقت دخان را به معمرالقذافی ابالغ نمود وی برای پانزده دقيقه وتصميم داو

ماده آطرف ترکيه ه فردا به وقت معينه پرواز ما ب. الون را ترک کردسيرزگناافغانی سپری ساخته بعد از پانزده دقيقه 

 ی رسانيد و ازئکرديم ديدم که معمرالقذافی خود را به ميدان ھوا س حرکت می طرابلطرف ميدانه که ما ب شد وقتی

لی شھيد محمد دخان معذرت خواست، ووی طرابلس از محمد داوئدخان در ميدان ھواومدن خود به پيش روی داويان

ما افغانھا در مھمان نوازی . فته، تشکر از مھمان نوازی تانگدخان به غرور افغانی که داشت به قذافی چنين وداو

محمد ، سطرابلميدان ) VIP (الونسھمان بودکه بعد از صرف يک چای مختصر در البی . شھرت بين المللی داريم

  .داع کرد قذافی وا خود روان و بۀطرف طياره دخان بوداو

ھر رھبر، زعيم و رئيس جمھور يک کشور با ھيأت ھمراھانشان بايد نورم ھای ديپلوماتيک را مراعات نموده ورنه به 

  .»دھد معذرت خواھی تن در می

 

  :يادداشت من در مورد اين سفر

وست حيث مستشار وزير مختار سفارت جمھوری افغانستان در کشور ده  ميالدی ب١٩٩٢که در سالھای  زمانی

 اي  افغانستان در کشور دوست ليبۀا اجرای وظيفه می نمودم ، در يکی از روز ھا با مدير اداريجمھوريت عربی ليب

ا درميان  گذاشتم و از چگونگی سوء تفاھم يد  خان  رئيس جمھور افغانستان را به ليبوموضوع سفرجاللتماب محمد  داو

ه ي آقای معمر القذافی بئد خان توسط جانب ليبياومرحوم محمد داوی مناسب از رئيس جمھور افغانستان ئوعدم پذيرا

  : ليبيا برايم گفت) وزارت خارجه(مراسم ه و  افغانستان در ادارۀمدير ادار: ال  نمودمؤطور شخصی س

 را در)  مراسمۀادار(درآن زمان  من عضويت  دفتر  تشريفات . خاطرۀ جالب وبی نھايت لحظات سخت ودشواری  بود

 ما ۀادار.    تشريفات نيز به پيش می بردمۀليت بخش افغانستان را در ادارومسؤ. دوش داشتم ه ت امورخارجه بوزار

لين ؤود خان رئيس  جمھور افغانستان به طرابلس طرح وبه تمام مسوپالن منظم  تشريفاتی را برای سفر محمد داو

ي بين المللی ئکه قاعد معمر القذافی  در ميدان ھوا نذيربط در اين مورد اطالع داديم وکاپی پالن تشريفاتی واز اي

  ۀعمل می آرد  به بخش اداره ی بئلين کشور ما، پذيراود وتعداد معين از مسؤوتريبولی ليبيا از جاللتماب محمد داو

  . حامل جانب افغانی را نيز اطالع داده بوديمۀتشريفات جناب قايد معمر القذافی مطرح وساعت وصول طيار

ی  ئلين ميدان ھواوی  تريبولی ظاھر شد ومسؤئ حامل رئيس جمھور افغانستان به وقت معين در فضای ميدان ھواۀطيار

لين کشور ما منتظر بوديم، اطالع دادند ولی قاعد معمر القذافی  وی يکجا بامسؤئما که در ميدان ھواه ازوصول طياره  ب

  .ی تشريف نياورده بودئتا ھنوزبه ميدان ھوا

ی تا ئی ھدايت فرمود تا  طياره حامل چند دور اضافی بر فراز ميدان ھوائلين ميدان ھواو ما به مسؤۀمور خارج  وزير ا

شايد در اين فاصله . عمل آرده خير بأی  بزند وچند لحظه در نشست بر روی زمين تئرسيدن معمر قذافی به ميدان ھوا

عدمعمر القذافی  تشريف نياورد وتشريفات مجبورشود دقايق می گذشت ولی  قا. محترم معمر القذافی مواصلت کند
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ی اطالع دھد، تا وی از ئی به ميدان ھوائموضوع را به عبد السالم جلود به اصطالح  معاون محترم قذافی برای پذيرا

سم خير در مراأ دقيقه ت۴۵ الی ۴٠ ً تقريباۀدر اين فاصل.  ردآعمل ه ی بئس جمھور افغانستان پذيرائيت افغانی وريأھ

که جناب رئيس  جمھور افغانستان از طياره پايان  شد ومراسم تشريفات آغاز يافت، شخص  زمانی.  عمل آمده ی بئپذيرا

  .شد که ناراحت است د  رئيس  جمھور افغانستان ، چندان خوشحال به نظر نمی رسيد وطوری ديده میومحمد داو

ی  از ميدان ئلين جانب ليباواروان تشريفاتی مھمانان با معيتی مسؤت افغانی توسط عبد السالم جلود، کأی ھيئبعد از پذيرا

جا شدند ، ما ه که مھمانان در محل سکونت خويش جاب زمانی. ی به مھمانخانه در شھر طرابلس تشريف بردندئھوا

اطالع  تشريفات جناب قاعد قذافی ۀد رئيس  جمھور  افغانستان را به اداروثر جناب محمد داوأ از تیموضوع ونوع

  .داديم

قاعد معمر القذافی غرض :   دفتر تشريفات در مورد علت عدم حضور جناب قاعد معمرقذافی را چنين حکايه نمود

ت قکرد که برايش بگويم که و ت نمیأگرفتن دوش به حمام  رفت ومدت زيادی در زير دوش بود وھيچ کس از ما جر

مراسم قاعد معمر القذافی گفت که بھتر است برای عبد السالم جلود لين وت شده  در اخير مسؤقی ناوئرفتن به ميدان ھوا

  .عمل آرده ت افغانی استقبال بأی رفته واز ھيئاطالع فرمايد تا به ميدان ھوا

 خويش به شھر طرابلس رسيده ۀکه قاعدمعمر القذافی آماده شد، در آن زمان وفد حکومت افغانستان به مھمانخان زمانی

سف مشکل سوء تفاھم  تشريفاتی وپروتوکول تشريفاتی أ به محل مھمانخانه  تشريف برد که با تًاسأرمعمر القذافی . بود

  .د خان معامله بالمثل صورت گرفتوتوسط داو د خان رئيس  جمھور  افغانستان ال ينحل ماند، وونزد سردار محمد داو

  :ا می افزايدي افغانستان در وزارت خارجه ليبۀمدير ادار

 طوره جز از ھمين چيزی ديگری نبود واين حادثه به  ب.ت نداشتأسفانه کس جرأ القذافی قصدی نبود ومتخير معمرأت

افغانستان ھميشه دوامداروبرادرانه  خواھد  ا  وي وروابط بين مردم ليبليبيامردم افغانستان دوست مردم  . قصدی ھم نبود

  . بود

که در   آنطوری را ا مراسم تشريفاتيليب  کشورۀ آمور خارجعرض بايد رساند که وزارته خدمت خوانندگان محترم ب

  . گرفتند    چندان جدی نمی،جھان معمول است

  :يکی از خاطرت جالب من نماز خواندن روز عيد سعيد فطر در ميدان سبز شھر طرابلس است

روز اول  نماز عيد  را در  تيلفونی اطالع فرمودند که فردا ًا ديپلومات ھای سفارتخانه ھا رسمۀدفتر تشريفات به ھم

 کور ديپلوماتھا به ساعت ھشت صبح به محل مذکور ۀصبح ھم. يمئ می نماءادا) معمر القذافی(ميدان  سبز يکجا با قاعد 

ليبيا جمھور رئيس یبعد از لحظات. ی بوديمئمنتظر  معمر القذافی رئيس ليبيا من در صف اول نشسته و. حاضر شديم

در اين .   مردم را به نمازعيد  به امامت جاللتماب معمر القذافی  دعوت نمودۀف  آورد وھمآقای معمر القذافی تشري

ميان سفير کشور ويتنام که دوست صميمی من ھم بود، گفت من چه کنم؟ راه بيرون شدن ھم نبود، بايد از برابر صفوف 

برای سفير ويتنام سفارش .  ی  بودآمدن دوباره به محل ھم کاری دشوار. گذشت اران میزگطويل موصلين  و نماز 

سفير ويتنام سفارش من را قبول کرد و تعجب کردم که مانند ما  در نماز . کردم که بھتر است ھمينجا منتظر باقی بماند 

  . داد عيد ھم  اشتراک وحرکت ھای ما را انجام می

ب من از روش ھای آقای قذافی رئيس  که خدمت شما در مورد پروتوکل ھای ديپلوماتيک و تجار ایاين بود يک خاطره

  . ذاشتمگُ از تأريخ حکام افغان که درس امروز نيز است خدمت شما و با شما درميان یی و بخشئليبياجمھور 

  ری پرداختگ رفت و منزل به دي–                 ھر که آمد عمارت نو ساخت   

٠۶/٠١/٢٠١٩  


