
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 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

  

 2912می  90 داکتر خلیل هللا هاشمیان

 برژنف ریخت سر بشقاب فالوده را بر

بفهمیم  نداریم که نیازقلم آقای ع. حضرت از سویدن سطری جالب خواندم که میگفت:" ...ما امروز ه مقاله ای ب در
 برژنف ریخت یا نریخت..." به سر که فالنی خان به خاطر حس وطن دوستی بشقاب فالوده را

با نیکوالی برژنف سکرتر  افغانستان خان رئیس جمهور دداؤ محمد درین روزها که موضوع مالقات مرحوم سردار
سکو در ما1001 سالماه اپریل  جماهیر شوروی  در دولت اتحاد ست ویمیته مرکزی و زعیم حزب کمونجنرال ک

 تراستاد داک قلمه من بهترین مقاله درین باب ب نظره ب و جرمن آنالین مطرح گردیده دوباره در پورتال وزین افغان
داد ُمَکِمل این روی شاید مختوم و سیاسی بود ؟" خان به برژنف یک انتحار دعبدهللا کاظم تحت عنوان "پاسخ داؤ سید

  پذیرفته شود.
داده عوض  خان قرار دموقف مرحوم داؤ را در این فکر شدم که خوده ، با خواندمامروز وقتی عنوان فوق ر ؛اما

 یق دیگربه طرریختن بشقاب فالوده به سر و روی او، از حس وطن دوستی  نکتایی برژنف  با و چسپوک ساختن کالر
ه اعتراض بتوجه فرمائید  - بگیرم افغانستان کار برای نجات خود و -با تقدیم یکدسته گل نرگس خوشبوی جالل آباد 

 جواب من : برژنف و
 برژنف : 
 پروژه های چند دیگر پروژه های ملل متحد و جانبه  در افغانستان فعالیت های دو رئیس جمهور!... در جاللتمآب

 گذشته حکومت افغانستان از متخصصین کشور درهای ناتو بسیار زیاد شده است.  متخصصین کشور شمار ،جانبه
 اتحاد کنون دیگر با آن شیوه عمل نمیشود.کرد، اما ا خود دعوت نمی مناطق شمالی کشور های عضو ناتو حد اقل در
ی را از تسلط آنها رهای خود میکند تا ءحکومت افغانستان تقاضا از نگرد و می نظر بده شوروی به این انکشافات ب

 میکنند.  اسیس نیستند و روی مقاصد امپریالیستی کارجز جودیگر  آنها چیز .بخشد
 

 جواب زعیم افغانستان :
ا م ها آنرا با عالقمندی شنیدند، افغانجماهیر شوروی ! آنچه شما گفتید،  ب برژنف زعیم عالیقدر دولت اتحادآجاللتم
ه انکشاف به ب کشور روافغانستان منحیث یک  دانیم، شوروی با ارزش می عالیق خود را با اتحاد روابط و افغانان

ه ختلف، بمهای  کمک های اقتصادی و تخنیکی کشور های دوست ضرورت دارد، ازین جهت متخصصین کشور
  .کنند می پروژه های مختلف کار شمول متخصصین شوروی، در

 
های جاسوسی به ضد منافع  افغانستان به غیر از امور محوله  به کار متخصصین خارجی  درکه  کنیم ما تصور نمی

اتحاد شوروی و هم از نیات  وف باشند، چونکه متخصصین خارجی از مناسبات حسنه بین افغانستان ومصر شوروی
ه ا بم ر یک کشور بیطرف استخدام شده اند.میدانند که د مقابل ملت و دولت شوروی آگاه میباشند وه نیک افغانستان ب

  -کنیم یغ میتبل ان را توضیح وبروند، سیاست بیطرفی افغانست خود ساحۀ کاره همه متخصصین خارجی قبل از آنکه ب
 رساندن  به کشور خود کدام پروژۀ مخفی نداریم که از دولت شوروی پنهان باشد یا هدف آن ضرر ل کشورما در شما

ان شما اطمینه ب ب شما این موضوع را تحقیق میکنیم وشکایت جاللتمآ اثره بازهم ب دوست ما اتحاد شوروی باشد،
 شوروی فعالیت نخواهد کرد. تضاد با منافع اتحاد انستان درافغ انکشافی در م که هیچ پروژۀمیدهی

 
با  منسلک مجبور است انکشاف و غیره ب شما بهتر میدانید که افغانستان منحیث یک کشور روب برژنف ! جاللتمآ

شمول ه تخنیکی دول متحابه، ب ما نیاز داریم کمکهای اقتصادی وهای جهان روابط حسنه داشته باشد.  همه کشور
 ه  ازب شما کباشیم، اما جاللتمآ عدول کرده می"بیطرفی" را استقبال کنیم که در غیر آن از عنوان  متخصصین آنها
امل وثوق ک جماهیر شوروی اطالع و دولت اتحاد مقابل  ملت وه دولت افغانستان ب حسن نیت ملت و عالیق تاریخی و

ورت نافع شوروی جاسوسی صم ضده کشور دوست شما افغانستان ب که از این تشویش را بپذیرید ، نباید هرگزدارید
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جالل  از ساتحاد جماهیر شوروی. این دسته گل نرگ حسن نیت متقابل بین افغانستان و گیرد. پاینده باد دوستی و می
 توسعۀ دوستی ما خواهد بود. دوام و کنم، ضامن شما تقدیم میه آباد را که ب

 
خان  داؤدشخص مرحوم  هم دولت و بود و من فکر میکنم با تقدیم این نوع جواب، هم اعتراض برژنف رفع شده می

  آرزو که خاک شده .... ای بسی سقوط نجات می یافت. از
 

 2912می  1رخ مؤ -خواهم. با عرض احترام هاشمیانروشنتر و نوک قلمش را برنده تر میرا  تسیاهی قلم غ. حضر
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