
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 سیستانی ماعظمحمدلیکوال: 

 ۷۱/۲۱/۲۰۲۲                 : عبدالعزیز نایبي ناړبژ

 
 

 برژنف سره د داود چلند او د هغه زوال له 
 
 

کال داود خان سره د مسکو د سفر پرمهال مل وو، برژنف سره یې    ۱۹۷۷عبدالصمد غوث چې په 
 :د داود د سیاسي چلند په اړه لیکلي 

 

بریژنف:»د ناټو د غړو هیوادونو د کارپوهانو شمیر چې افغانستان کې کار کوي، د اندیښنې وړ  
ازه نه ورکوله  زیات شوی ده. د افغانستان تیرو حکومتونو لږترلږه د یادو هیوادونو کارپوهانو ته اج

چې د هیواد شمالي برخو کې میشت شي. شوروي اتحاد دا انکشافات خطرناک او جدي گڼي او د  
افغانستان له حکومت څخه غواړي چې دا کارپوهان د جاسوسانو هغه برخه چې د امپریالیزم د موخو  

ې روسان  د پرمخ وړلو له پاره گمارل شوي، وباسئ.« غونډې سړې چوپتیا پر سر واخیسته، ځین
واضح سرځوړي ښکاریدل او افغانان ډیر خواشینې. داود خان ته مې وکتل، له غصې تور اوښتی  
وو. داود خان په ساړه او وچ غږ د برژنف ځواب ورکړ او د هغه ځواب همغومره روسانو ته ناببره  

 .وو، چې د بریژنف خبرې مونږ ته 
 

 داود خان برژنف ته په ځواب کې وویل: 
 

مدا اوس د شوروي اتحاد د مشرتابه له لوري وویل شول، هیڅکله به افغانانو ته د  »هغه څه چې ه
منلو وړ نه وئ. تاسو ته هیڅکله اجازه نه درکوو چې مونږ ته دیکته کړی څنگه خپل هیواد اداره  
کړو او څوک افغانستان کې وگمارو. دا چې څنگه او چیرې بهرني کارپوهان وگمارو، د هغه واک  

د افغانستان د دولت حق دئ. که الزم وي افغانستان به بې وزله پاتې شي، خو په عمل  په بشپړډول  
 « .او پریکړو کې به خپله ازادي وساتئ

 

تر هغه وروسته داود په عصبانیت د مذاکرې میز پریښود، او د وتو د دروازې په لور روان شو.  
میلمه پسې وخوځید. وړاندې له دې  بریژنف چې د داسې غبرگون تمه نه درلوده، هک حیران خپل  

چې داود خان له کوټې ووځي، وحید عبداله هغه قانع کړ چې د شوروي اتحاد لوري سره مخه ښه  
 .وکړي 

 

د مخه ښېې پرمهال بریژنف د ژباړن په وسیله داود خان ته وویل چې تاسو د دوه کسیزه خصوصي  
یم. داود خان په ځواب کې څرگنده کړه چې  لیدنې وړاندیز کړی وو، زه د داسې لیدنې له پاره چمتو 

د داسې لیدنې له پاره کومه اړتیا نه ده پاتئ. دغې خصوصي لیدنه کې داود خان غوښتل مسکو لوري  
ته ووایي چې لږ دې د خلق او پرچم گوند د تُندالریو مخه ونیسي، ځکه افغانستان یو اسالمي، فنتیک  

ژي د تبلیغاتو زغم نه لري. داود غوښتل له شوروي واټن  او مذهبي هیواد دی او د اسالم ضد ایدیالو
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

واخلي او امریکا ته ژمنو هیوادونو ایران، پاکستان او سعودي عربستان ته نیږدې شي، دا هغه څه  
 .وو چې مسکو په هیڅ وجه نه شوای زغملی

 

او د هغه د  د مسکو پریکړه د داود د آزاد خیالۍ، ملي او افغاني غرور څخه منشا اخیسته، چې د ده  
کورنۍ د سر په بیعه تمامه شوه. له هماغه ساعت وروسته د شوروي زاړه او ُمتکبر مشر خپل کسان  

 .وپوهول چې نور داود د مسکو په درد نه خورئ او باید نېست شئ 
 

 :سرچینه
 

چاپ   - لومړی  افغانستان،  در  آن  پیامدهای  و  ثور  کودتای  بر  یی  مقدمه  اعظم.  محمد  سیستاني، 
 م ۱۹۹۵  –، سویدن گوتنبرگ

 

ثور در افغانستان، دوهم چاپ کابل:    ۸ثور و فجایع    ۷سیستانی، محمد اعظم. مقدمه یی بر کودتای   -
 ۷۲-۷۸م، ص ۲۰۱۵دانش، 

 
 اړه: عبدالعزیز نایبي بژ
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