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 99/99/3912                     داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان
 

 مقالۀ عالی استاد سیستانی و استاد کاظم دو مکثی بر
 د با برژنفوداو محمد پیرامون مالقات سردار

 

دو مقاله  که هر ییآنجا از خواندم و نامدار، آقایان سیستانی و کاظم، را استاد قلم دوه عالی بتحلیل  تتبع و مقاله با دو
قلم جناب آقای عبدالجلیل جمیلی ه ( ب3912اپریل  37) 1293ثور 7تأریخ ه باالی مقالۀ قبلی منتشره درین پورتال ب
رده اند، خواستم برای مزید معلومات این ک برژنف، استناد خان و دوداو محمد و مشاهدات او از صحبت بین سردار

طوری که هشت  آن محترم و سایر خوانندگان پورتال وزین )افغان جرمن آنالین( سوابق این موضوع را دو دانشمند
 19 -17(، صص 1281) سرطان 3992مؤرخ جوالی  192شمارۀ مسلسل نمبر  سال قبل عین همان مقاله در
ها در  نظریات و تبصره های افغان 191و  191شماره های  عکس گردیده، و درمن و مجلۀ آئینه افغانستان منتشر

 توجه همه برسانم.ه شده، ب باره نشر آن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 سردار محمد داوود اولین رئیس جمهور افغانستان   لیونید بریژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی 

 1978تا    1972        1983تا    1921   
 

احراری رسید که در شمارۀ مسلسل  نشرمقالۀ فوق تبصره ای بقلم جناب آقای عبدالعلی نور از دونیم ماه بعد وقفۀ در
تحت عنوان ""نسبت اشتباه تأریخی به آقای عبدالصمد غوث  37-31، صص  3992مؤرخ اکتوبر  191نمبر

های  مقالۀ طوالنی بعضی قسمت شده است. من ازین برژنف"" نشر د باوداو پیرامون آخرین مذاکرات مرحوم محمد
 دهم : را ذیال گزارش می آن
عنوان کرده و در معرض  بس ارزشمندی را جناب جمیلی که چنین موضوع مهم و فراوان از تشکر ...سپاس و»

 جپن جلد دوم )افغانستان در آقای فرهنگ در «اصطالح دیرکش کرده اند...ه داده اند، هرچند ب دگان قرارنخوان نظر
 نویسد:  خیر( میقرن ا
گفتۀ ه شوروی مسافرت کرد. ب دورۀ جمهوری به اتحاد دوم در خان برای بار دومحمد داو 1977نیمۀ ماه اپریل  در

خواست  ستوه آمده، حتی میه خلق ب فعالیت احزاب پرچم و از آنوقت )غوث( معین وزارتخارجه، وی در عبدالصمد
مناسبات دولت  بود، زیرا مذاکره کند. این اقدام از ریشه خطا این باره با لیونیدبرژنف رئیس دولت شوری در

کرد. اما رئیس دولت خواه  ایجاب نمی خارجی را و مذاکره با زمامدار بود افغانستان با احزاب مسالۀ داخلی کشور
ه کنون روشن نشده، تصمیم گرفت ک خواه بدلیل دیگری که تا بودن تعهدات نهایی درین موضوع و علت موجوده ب

که  خارجه دستور داد برین به وحیدعبدهللا معاون وزارت بنا میان گذارد، و شوروی در با رهبر این مسالۀ داخلی را
 جواب طرف شوروی باین پیشنهاد نرسیده بود برژنف پیشنهاد نماید. هنوز و بین او یک مالقات خصوصی را در
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مجلس شرکت  در رخ داد. صمدغوث که رسما  هیأت  شدیدی بین سران دو مجلس مذاکرۀ رسمی برخورد که در
 نویسد که : داشت می

 

شمال افغانستان عنوان  در کشورهای اتحادیۀ اتالنتیک شمالی راه شوروی دراثنای مذاکره، فعالیت مربوط ب رهبر» 
 آمده درخان ازین سخن بخشم  دوداو محمد داد.  از این بابت مورد انتقاد قرار نموده روش حکومت افغانستان را

که افغانستان از  وقتی چگونه اداره نماید. هر بگوید کشورش را به او دهد جواب گفت که  "وی به احدی اجازه نمی
 خان با دوداو آن محمد کرد. " پس از رخصت خواهد یخارجی بی نیاز شد، همه را بی استثن متخصصانخدمت 

را انتظار  عکس العملوان شد. برژنف که چنین خروجی اطاق ر ترک کرده، بسوی در مذاکره را عصبانیت میز
را  عبدهللا او اطاق خارج شود، وحید خان از دوپیش از آنکه داو نداشت، مبهوت شده برعقب مهمان حرکت کرد. 

خان گفت که شما  دوداوه وسیلۀ ترجمان به هنگام  وداع برژنف به ب قانع ساخت که با هیأت شوروی وداع کند. 
جواب اظهارداشت که  خان در دوکرده بودید. من برای چنین دیداری حاضرم. داو نفری پیشنهاد یک مالقات دو

افغانستان ه بقیه نکات برنامه، سرراست ب آن با اختصار ضرورتی برای چنین مالقات باقی نمانده و پس از
   (.11)ص .« بازگشت

 تحلیل کرده، چنین می نویسد: مقایسه و و آنکه همه بیانات )غوث( و )جمیلی( را مرور آقای احراری بعد از
 

با ذکر جزئیات آن آورده  زمان را وقایع آن حوادث و جناب جمیلی که خود بحیث شاهد عینی مذاکرات، گفتار»
 )سقوط افغانستان(، شک و تردیدی در غوث مندرجۀ اثر وی درستی سخنان آقای عبدالصمد صحت و در است، 

. تنها  . راست ؟. کدام نا که کدام راست است و پدید می آورد ذهن وی این سؤال را در کند و می خواننده ایجاد
مرحوم  مذاکرات با میز د که درنگرفته است بگشای گرهی را بخود توانند این مشکل را که حالت کور کسانی می

واقعۀ مهم تأریخی  همچوقبال  چرا این افراد در . . باشند. حیات می قید در بوده و ناظر و خان حاضر دوداو محمد
 . لب نگشوده اند؟.. بسته اند و دهان نهاده و دم فرو گذرد، مهرسکوت بر آن تأریخ می سال از زمان که دها بستر در

 گردد : و اما سؤاالتی که به آقای جمیلی متوجه می
که آقای عبدالصمدغوث در حال  امروز و سال کتمان کرده  دها مهم را جناب جمیلی این مسالۀ بسیار ( چرا1

 ناتوانی است، عنوان کرده است؟                                                       
سطوح شرکت نماید،  مذاکراتی درهمچو نداشته که در حالتی قرار ( هرچند این نگارنده خوشبختانه یا بدبختانه در3 

 خود سخنان رهبر دیکتاتور تا د، مترجم زبان فارسی برژنف جرأت کندکه انسان بپذیر دهد اما عقل سلیم اجازه نمی
 بخورد جانب مقابل بدهد ... بگونۀ دیگر گرداند و گوارا کامۀ شوروی را جویده و

آنچه موجب تشنج  پذیرفته تا کرده و خطری بس بزرگ را را بهر دلیلی که بوده اینکار مان مذکورج( گیرم که تر2
 تشنجی را فضای پر آمده و میان سخنان وی در . ولی جناب جمیلی روی چه انگیزه ای در . شد جلوگیری کند. می
 بریژنف، اینقدر جرأت می مصاحبت با خان، آنهم در دومحمدداو حضور آیا یک ترجمان در آورده است؟ و بار

وظیفۀ رسمی  داد که یک عضو کوچک هیأت که اجازه می کشور تواند؟ آیا پروتوکول مجلس مذاکرات سران دو
ه نماید؟ البته آقای جمیلی ب با برژنف گفتگو هم بدوش نداشت، به تصحیح ترجمه بپردازد و یا شخصا   ترجمانی را

مذاکرات، سخنان اصلی برژنف  توانست پس از پایان دور دانست، می حیث یک عضو هیأت که زبان روسی را می
 ند.خان برسا دوداو شخص محمده ید عبدهللا یا بحوه را ب
قرار باشد که  باب این مذاکرات ارائه کرده اند، اگر شان در آنچه جناب جمیلی خود استناده ( باالخره اینکه، ب1

خان را بهمین تشنج نسبت بدهیم که تا کنون این نگارنده به سندی دست نیافته  دوبرانداختن نظام جمهوری محمد داو
که جلسۀ  ناب جمیلی نسبت داده جب نامیمون آن را عواقب شوم وگران  بتوان بار پس شاید -آن باشد یدؤاست که م

 «مذاکرات را به تشنج کشانیده اند !؟ 
 

ارتباط یک جملۀ آقای ه مقالۀ آقای احراری اضافه شده بود، ب اخیر در 191مجله  قلم هاشمیان دره تبصره ایکه ب
 شود : می ذیال تکرار و باشد درج می192شمارۀ  مقالۀ شان در قسمت اخیر جمیلی بوده که در

دست نزد  مسکو با دوسیه ای در اول سفارت افغانی در کوشانی، سکرتر درهمین لحظه مرحوم پاینده محمد . . .» 
مناسبت وفات ه که ب خارجه را متن اطالعیه تلکس وزارت خارجه آمد و هللا معاون وزارت امورعبد سید وحید

ه خارجه ب اطالع وی رسانید. معاون وزارته کابل مواصلت نموده بود، ب روم، از خان غازی در مارشال شاه ولی
  تقدیم کند. مستقیما به رهبر حروف التین به دری نوشته و که آن متن مخابره شده را از رئیس تشریفات هد ایت داد
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 که : نوشته بود 191شمارۀ  هاشمیان در
 عارف خان سفیر هی )هنگامیکه مرحوم جنرال محمداش( در دورۀ شا هخال کوشانی )پسر مرحوم پاینده محمد»

خان مغضوب  دودورۀ جمهوری محمد داو بود، ولی در سفارت ماسکو مقرر اول در حیث سکرتره بودند( ب ماسکو
کرد، پاینده  می فرید رشید کار دست داکتر زیره خارجه ب حیث معاون مدیریت اقتصادی وزارته گرفته ب قرار
 «نداشت. وجود ماسکو دخان با برژنف دروداو مذاکرات محمد هنگامه کوشانی ب محمد

کابل تبدیل شده ه ب مسکو از 1973اخیر سال  کنم اینست که مرحوم کوشانی در اکنون اضافه می آن مورد آنچه در
حیات  هنوز بود و 1977مذاکرات سال  هیأت در رشید مدیرعمومی اقتصادی که عضو فرید آقای داکتر از بود و
کابل بود یا  معاون او در 1977سال  که مرحوم کوشانی در کند، پرسیده شود شهر بن آلمان زندگی می و درداشته 
مامورین وزارت خارجه نیز این اشتباه را تصحیح کرده است که نامۀ  مدیر ماسکو؟ عالوتا   اول سفارت در سکرتر

 خوانید.  اورا بعدا  می
 :فرمایند اینست که می نوشتۀ جناب جمیلی صاحب در نکتۀ مهم دیگر

مذاکره  ختم هر در کرده و بدون فروگذاشت تحریر جریان مذاکرات را به همه اعضای معیتی تفهیم شده بود تا»
 «منسجم سازند. فورا   حیث یک راپور مکمل مذاکرات، آنراه ب مشترکا  

ماسکو،  روز مذاکرات در دو مذاکره در هر اخیر فوری، یعنی انسجام جریان مذاکرات، در مهم و آیا این سفارش
وزارت  اساس نامۀ رئیس دفتره گویند، اما ب چیزی نمی صورت گرفته بود؟ جناب جمیلی صاحب درین مورد

 هفته بعد ماسکو تعمیل نشده، بلکه شاید یکی دو خارجه در خوانید، این سفارش فوری وزیر می خارجه که آنرا بعدا  
 نداده اند. هم تذکر است که جمیلی صاحب آنراکابل صورت گرفته  از مراجعت هیأت در

فروگذاشت اینست که چون جناب جمیلی صاحب مقالۀ خود را بخواهش آقای ولی احمد  ذکر این دو من از مقصد
بعضی  ضعف حافظه در ماسکو نوشته اند، طبعا   1977مذاکارت سال  سال بعد از 38، یعنی 3991سال  نوری در

حالیکه  نشرکتاب مرحوم صمدغوث، در طبع و سال بعد از 18مدت  جانب دیگر در باشد.  از موارد مشهود می
شان  دقیقه از خانۀ صمدغوث اقامت داشتند، چرا این فرصت برای 39جمیلی صاحب سالیان درازی در فاصلۀ 

شان  کتاب صمدغوث اشاره کرده اند با مرحوم صمدغوث، همکار و آمر سابق که در را نگردید تا انحرافاتی میسر
 کردند ؟؟؟  فصل می حل و خارجه، مطرح و وزارت در

 

 محبوبه سراج رفیق، دکتور )محترمان داکتر 1977عده اعضای هیأت  یکه ، من ب191مجلۀ شماره  نشر از بعد
 وزارت مورین سابقه دارأعده م یک نوروز( و انور محمد رفیق شمعریز و ناصرضیا، دکتور رشید، عبداالحد فرید

 یک نقل مقالۀ جناب جمیلی را با نقل تبصرۀ جناب احراری ارسال و خواستار متحدالمالی نوشته وخارجه، 
  ذیل :  شان جواب گرفتم قرار نفر دو اعضای هیأت از نظریات شان شدم. از مشاهدات و

شماره مجلۀ  هیأت که در خارجه وعضو معاون تشریفات وزارت نوروز انور مشاهدات جناب آقای محمد و نظر
 است :   قرار ازین شده، مختصر آن عینا   ، نشر32(، صفحه 1281)دلو 3997مؤرخ فروری  191

آنزمان معاون ریاست  اینجانب که در شمس الدین رئیس تشریفات و شده که محترم سید آقای جمیلی متذکر . . .»
مهمان بودیم، نه مهماندار، و  آنجا در ود هر که ما مذاکره شامل نبودیم، غافل ازینکه بداند میز تشریفات بودم، در

 ختم مذاکرات بود، اینست که قبل از که روز دوم و آنروز بنده در مذاکرات حضور داشتیم. چشمدید دوی ما در هر
نوع  کدام یک داخل سالون مذاکره گردیدند،  در چهرۀ هر کشور دو مذاکرات، حینیکه هیأت های هر آغاز

سمت راست  داشتند. رئیس و اعضای هیأت افغانی در برخوردی را انتظار قبال   شد، گویا مشاهده می اضطراب
های  بدست راست شان اعضای هیأت به ترتیب قدامت برچوکی و د رئیس جمهوروس مرحوم محمد داوأر میز،  در

یث حه نشستیم. آقای جمیلی ب 12چوکی  جمیلی در آقای و 13چوکی  گرفتند، که بدین ترتیب بنده در جا خود
شان اعتماد  ترجمان خود سفرای شوروی هیچگاه بدون حضور ترجمان معرفی نگردیده بود، زیرا زعما، وزراء و

 بی( بودند.  جی . نمایندگان )کا. ا  ترجمان های شان اغلب کردند و نمی
 

 غوث درکه محترم عبدالصمد  برژنف آن جمالتی مذاکرات، لیونید اخیر اصل موضوع، و آن اینکه در بیائیم بر
 شنود گفت و ود )تحریرودا نموده اند، بجاست، و همچنان جواب مرحوم محمد کتاب خود )سقوط افغانستان( تحریر

ساختن کلمات برژنف  بود.( و اینکه آقای جمیلی متوجه گوارا خواهد جا زاید ینا نوشته شده، در ها زعیم بار دو هر
مرحوم وحید عبدهللا معاون ه و ب برخاسته  12شماره  چوکی جای خود از توسط ترجمان موصوف شده و فورا  

ساختن گفتار برژنف را به  مدتی را طی و موضوع گوارا ، این فاصله، چند2چوکی شماره  خارجه در وزارت
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جلیلی،  آقایمتوجه شدن برژنف و سؤال نمودنش از  ود وودا سؤال مرحوم محمده متوجه شدن ب داده، و ایشان تذکر
اجازه داده  مذاکرات سران دول هیچ فردی بخود تواند. در حقیقت،  بلکه عقل سلیم باور کرده نمی ازنه تنها عاری 

 که همچو زشتی را انجام دهد. تواند نمی
این موقع  برخاسته جانب درب خروجی روان گشت، در جا عصبانیت از ود باوختم مذاکرات مرحوم محمد دا در

داد. مرحوم محمد  و از تودیع با رهبران شوروی که درعقب روان بودند، تذکرعبد هللا نزد شان رسیده  مرحوم وحید
د قدری برگشته و به بسیار سردی با برژنف، کاسیگین و گرومیکو دست دادند. همه متوجه بودیم که این تودیع وداو

 ف درصورت گیرد. برژن بود بعد ختم جلسه مالقات خصوصی بین دو رهبر قرار نهایت بسردی صورت گرفت.
 لحن بسیار سرده د بووداد. مرحوم محمد دا مرحوم محمد داوود تذکره ب همان فضای متشنج توسط ترجمان خود
 باقی نمانده. گفت که ضرورتی برای مالقات دیگر

مستقیم  طیاره آمادۀ پرواز ود بمن هدایت داد تا برای فرداوبودیم، مرحوم محمد دا درین موقع که همه در)هال( قصر
)جناب انور نوروز الحمدهلل حیات داشته در »ان طیارۀ آریانا ابالغ نمودم....ترا به کپ باشد. من هدایت ایشانبکابل 

 فورنیا اقامت دارند.(یکل -ساندیاگو
شود که در یک طرف رئیس  چنین فهمیده می 12و  13چوکی  تلفونی پرسیدم که از )یادداشت : من از آقای نوروز

 می نفر 12بشمول رئیس جمهور  نفر 13بوده باشند؟ موصوف توضیح کرد که هیأت افغانینفر نشسته  12جمهور 
ه دیگر ب شش نفر - جمیلی نفر ششم بودیم آقایو  پنجم  بطرف دست راست نشسته بودند که من نفر شد، شش نفر

تا نفر آخر اول به دست چپ  نفر از – های هرکدام تعیین شده بود چوکی نمبر طرف دست چپ نشسته بودند و
 شد. هاشمیان(   نفر می 12بدست راست 
مؤرخ  191مجلۀ شماره  31صفحۀ  در خارجه که  سراج رفیق، سابق رئیس دفتر وزیر همحبوب محترمه داکتر

 نشر شده است :  3997فروری 
اکرۀ  چگونگی جریانات مذ مدت یک ماه واندی بدستم رسید. از از اکتوبرشما امروز بعد 29متحدالمال مؤرخ » 

متن دست داشته،  نادرست بودن دو از درست و بین زعمای افغانستان و شوروی جویا شده و 1977ماسکو سال 
از  بگویم، بعد معلومات تان باید یعنی کتاب محترم صمدغوث و مقالۀ آقای جمیلی، پرسیده بودید. برای مزید

وحیدعبدهللا، همه مشمولین مذاکره گردهم  سیدخارجه مرحوم  معاون وزارت امره ب شوروی، نظر بازگشت از سفر
کاست  ها متن کامل جریان مذاکرۀ ماسکو را بدون کم و داشتها و بیرون نویسی های خود جمع شده با استفاده از یاد

وزارت  من اینست تا آن متن را که سند موثق و مفصل است از پیشنهاد خارجه سپردند. بناء   دفتر وزیره ب تهیه و
جه بدست آورده حل مطلب نمایند. ناگفته نباید گذاشت که مقالۀ آقای جمیلی را برای بار اول در البالی خار امور
خارجه موجود  وزارت باال اشاره رفت، متن کامل و دقیقی که در خواندم. چنانچه در دیدم و ارسالی شما های کاغذ
 . )محترمه داکتر3992دسمبر –اج رفیق سر همحبوب –گوی آن خواهد بود. بااحترام  جواب باشد( )باید است
 ویرجینیا اقامت دارند.( رفیق نیز الحمدهلل حیات داشته در جسرا همحبوب

 

 تبصرۀ هاشمیان : 
 جواب نهایت دپلوماتیک خود خواندن آن اطمینان داده و در وصول مقالۀ آقای جمیلی و رفیق از جسرا همحبوب داکتر

 دهند. خارجه"حواله می مفصل وزارت موثق ونکرده، بلکه به "سند  آنرا تأئید
مؤرخ فروری  191شماره  31صفحه  خارجه در مورین عالیرتبۀ وزارتأم محمود یکتن از جناب آقای حامد نظر

 است :  قرار قسمت های مهم آن ازین شده،  نشر 3997
 مورین  وزارتأمن مدیرمروسیه داشت، ه رسمی ب سفر خان برای آخرین بار محمد داوود زمانیکه مرحوم شهید» 
خان سفر  بودند شنیدم که مرحوم محمد داوود مرحوم رئیس جمهور ه بودم ... از رفقای وزارت که همسفرجخار
دارم که پس  بکابل تشریف آوردند. بیاد تاشکند توقف بدارد، راسا   بدون اینکه در کوتاه ساخته و ماسکو را در خود
 سا وئخارجه رو رسمی رئیس جمهور، مرحوم وحیدعبدهللا معاون وزارت مختصر سفر هفته از گذشت چند از

داخلی ما  سیاست خارجی و شرایط فعلی در به لزوم دید و داشت که نظر خود طلبیده اظهار نزد مدیران وزارت را
ن ئاخ وسیلۀ افراده ب خواهند دشمنان خارجی جمهوری افغانستان می تحوالت جدید رویدست گرفته شده است، زیرا

 برهم زنند. دولت سعی دارد تا جلو همچو مختل و را فروختۀ چپی ها و راستگرایان افراطی امنیت کشور خود و
قیمت جانم هم ه من درین راه ایستاده ام حتی اگر ب سرکوب سازد و را فروختۀ شان مداخالت را گرفته، اجیران خود

سیاست خارجی افغانستان تغییرات رخ داد،  مالحظه رسید که دره بود. بعدا  ب کشته شوم، افتخارم خواهد تمام شود و
قاهره، مرحوم عبدهللا خان ه غازی از تهران ب داشتند. زلمی محمود مرکز احضاره ب تبدیل و سفیر را چنانچه چند
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 راکرم خان سابق وزی محمد واشنگتن، مرحوم دکتوره کریم از قاهره ب از واشنگتن به تهران، عبدالواحد ملکیار
های  کشوربا  تبدیل یافتند و و حیث سفیر در بن تغییره بشیرلودین ب محمد پاریس، انجنیر حیث سفیر دره معارف ب

  .شد با کشورهای بالک شرق سردی احساس می جهان غرب و ممالک اسالمی نزدیکی قابل مالحظه و آزاد
موریت داشتید، معلوم است که طبق تعامل، أوزارت خارجه م شما که چندین سال دره آقای محترم دکتورهاشمیان، ب

مقامات  ها و نمایندگان سیاسی درخارج افغانستان، گزارش مذاکرات خود را با دپلومات والن شعبات وزارت وؤمس
 برمیداشت در در سری را موضوع اهمیت خاص و اگر شد و دوسیه های آن گذاشته می و در مربوطه یادداشت 
محتوای آن ه گردید، تنها درعقب پاکت اشارۀ مختصر ب شد و حفظ می حتی الک می و ءامضا و پاکت سربسته مهر

خارجه که درعموم  اطالعات وزارت خان ناصرضیایی مدیر جائیکه بیاد دارم، محترم عبداالحد تا گردید.  درج می
دداشت های که یا ظف شده بودؤخان اشتراک میداشت، م دومحمد داو رئیس جمهور با مخصوصا   سفرهای رسمی و

ه جمع آوری و بصورت دسته جمعی گزارش مفصل دریک متن واحد ترتیب داده ب را اعضای معیتی رئیس جمهور
 دفتر وزیرخارجه مهر و امضاء شده بسپارد.     

 تردید را هستند، حق تأئید و لسان روسی وارده ما آقای جمیلی شاهد صحنه که ب برادر گفتاره حالیکه من ب در
ها  ضیایی که وظیفۀ تهیه و تحریر گزارش محترم عبداالحد ناصر تأئید آن بهتر است از اما برای صحت و ندارم، و
عهده داشت، معلومات خواسته شود، یقین برموضوع روشنی زیاد خواهد انداخت. ناگفته نماند، آقای ر ب را راسا  

ماسکو دوسیه بدست  رتر اول سفارت درکوشانی سک داده است که آقای پاینده محمد جایی تذکر محترم جمیلی در
خارجه مواصلت نموده بود، بمعاون  روم که از وزارت دررا وفات مرحوم مارشال شاه ولیخان غازی  تلکس خبر

اینجا اشتباه شده، شاید مقصد آقای جمیلی ازغالم سخی  عبدهللا اطالع داد. گمان میکنم در خارجه وحید وزارت
 «کوشانی  !! ماسکو وظیفه داشت، نه مرحوم پاینده محمد قت سکرتر اول سفارت درآنو که در بوده باشد دانشجو

 

 زبان روسی در نبودند، ولی با تسلط در 1977هیأت مذاکرات اپریل  جناب داکترعبدالقیوم کوچی که عضو
نشر   191شماره  31صفحه  باره نوشته اند که در آن پادشاه سابق شرکت داشتند، توضیحاتی در مذاکرات زعما و

 شد. بحث تماس نگرفته بودند، درین جا صرف نظر این دلیل که پیرامون مذاکرات زیره گزارش آن ب شده، اما از
 

 داکتر رفیق شمعریز به متحدالمال ما جواب ندادند. از آنجمله داکتر رشید، عبداالحد ناصرضیایی و فرید آقایان داکتر
فرید رشید که  خارجه الحمدهلل حیات دارند. داکتر وزارت سابق دیگر مورأم رحمت حق پیوسته، ولی دوه شمعریز ب

)بن آلمان(  سکونت  شهر وطن برنگشته، اکنون دره نمود، دوباره ب اختیار ستی از افغانستان فراریدر دورۀ کمون
کارمل  دورۀ ببرک وزارت خارجه دوام داد و در خدمت دره ناصرضیایی دردورۀ کمونستی ب دارند. آقای عبداالحد

آلمان اقامت دارند.  دوسلدورف کشور شهر شده بود، اکنون در خارجه مقرر حیث مدیرعمومی سیاسی وزارته ب
 نظر این قلم مکلف میه بودند، ب 1977خارجه که اعضای هیأت مذاکرات اپریل  محترم وزارت مورأم این دو

قول جناب آقای ه آقای ناصرضیایی که ب خصوصا   مردم افغانستان برسانند. ه زمینه ب در باشند مشاهدات خود را
شده بود و  ظف به جمع آوری و انسجام نظریات اعضای هیأت مذکورؤاطالعات آنوقت م حیث مدیره ب حامد محمود
 قطعه فوتوی مذاکرات مذکور دو کابل انجام داده است، عالوتا   را در مامورین وزارت خارجه این کار بقول مدیر

ماه  م با مقاله آقای جمیلی درأناصرضیایی بدوست عزیزخود آقای ولی احمد نوری داده که تو ماسکو را آقای در
باشند مشاهدات خود  نشر شده اند. اکنون آقای ناصرضیایی مکلف می جرمن آنالین( پورتال )افغان در 3912اپریل 
 می تماس داشته و لذکر شناخت وفوق ا مورأم دو نوری با هر اطالع مردم برسانند.  جناب آقای ولی احمده را ب

توانند  جلب کنند. هکذا محترمان استاد سیستانی و استاد کاظم می تأریخی همکاری آنها را مهم و توانند درین امر
 را بدست آرند. مشاهدات شان مور مذکورأم دو توسط دوستان خود از

ناصرضیایی بدست  آقای عبداالحد نوری ازولی احمد جناب  نشده و مجله آئینه نشر را که در قطعه فوتو این دو
شود که وحید  تصویر اول دیده می در رود، زیرا شمار میه کمک فوق العاده ب نشرکرده اند، یک خدمت و آورده و

 شود، در از او هیکل شخص دیکری دیده نمی نشسته و بعدخان د وداومحمد  سوم بدست راست سردار عبدهللا نفر
 های پنجم و چوکی )یعنی در 12چوکی  و آقای جمیلی در 13چوکی نوروز، او در قای انورادعای آ قراره حالیکه ب

عبدهللا  وحید قبول کنیم که بعد از ادعای آقای جمیلی و توضیح پورتال را ششم بدست راست( نشسته بودند. اگر
 دو دیده نمی حالیکه هر )در جمیلی نشسته بود او خارجه نشسته و بعد از مرحوم صمدغوث معین سیاسی وزارت

مالحظۀ این تصویر ه ب ،داشته خان قرار دوداومحمد از  تر فاصلۀ پنج چوکی دوره شوند(، گویا آقای جمیلی ب
 توانست.  خان رسیده می دوداوسردار محمد مشکل به ه صدای آقای جمیلی ب
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مذاکرات با افغانستان از  درها همیشه  جانب دیگر آقای جمیلی ترجمان رسمی هیأت افغانی نبود و شوروی از
های افغانستان نیز این عنعنه را پذیرفته بودند. آقای جمیلی وظیفه داشت  حکومت گرفتند و می کار ترجمان خود
آنگاه  –طریق او به وحیدعبدهللا برساند  معین سیاسی و ازه بقسم "پس پس"  اول ب بسیار آهسته و را مشاهدات خود
رئیس جمهور برساند. ه موضوع را ب یا کند و را بلند خارجه صالحیت داشت صدای خود حیث وزیره وحیدعبدهللا ب

توانست صدای خود را به برژنف برساند، بایست به  نمبر اول، یگانه طریقیکه آقای جمیلی می مالحظۀ تصویره ب
مذاکرات  یبزرگ مجلس پروتوکول مجلس چنین روش را در کرده باشد، که آداب و بلند و"چیغس" صدا بسیار آواز

 ندارد. مذاکرات زعمای کشور حق مداخله را دهد و یک عضو کوچک هیأت در سران دول اجازه نمی
 

 خارجه و وزارت پوهنحی حقوق، بعدا  مامور لیسه حبیبیه و خوانین والیت فراه، فارغ از فراهی از آقای عبدالغفار
حیث یک ه کابینه که ب سفارت واشنگتن، بعدا  وزیر در افرکویته، بعدا  وکیل پارلمان، بعدا  شارژد قنسل در جنرال

 ارتباط مذاکرات ماسکو نوشته اند )ترجمه ازه کتاب خاطرات خود ب ملیگرا شهرت دارند، در طرف و افغان بی
 :3913 - 1291چاپ دوم  –( 3999 -1919 خاطری: کتاب )زما ژوند او 172پشتو(، از صفحه 

 ماسکو سفره نفری بدعوت اتحادشوروی ب13خان با یک هیأت  محمد داوود1977اپریل سال  13تأریخ ه ب» 
روز دوم مذاکرات بین محمد ه اپریل شروع شد. ب 12تأریخ ه دولت ب دو های هر رسمی نمود. مذاکرات بین هیأت

ها،  سط کتابنفر تو خان چهار جمله هیأت معیتی محمد داوود برژنف پرخاش صورت گرفت، از خان و داوود
 ما نفر بسیار تفاوت دارند و نوشته های این چهار نوشته اند، اما بیانات و مصاحبات یا مقاالت جریان این پرخاش را

تأریخ  شده که این پرخاش در ایجاد افغان ها این سؤال نیز نزد دانیم که سخن کدام یک حقیقت دارد. درین مورد نمی
 محمد داوود افغانستان صورت گرفت و نتیجۀ آن کودتای ثور در باشد که در ها بزرگترین واقعه می افغان معاصر
مورین أما مشتعل است، ولی م کشور آتش این مصیبت تا امروز در شهادت رسیدند وه عضو فامیلش ب17خان با 

 کنند؟ یک زبان صحبت نمیه مذاکرات سهم داشتند، چرا اینها ب یک میز در عالیرتبه دولت ما که به دور
خان  دوشهادت محمد داو بعد ازخارجه )سقوط افغانستان( ده سال  اول( کتاب عبدالصمدغوث معین سیاسی وزارت

بارۀ  کتاب خود در 181-171صفحات  . عبدالصمدغوث در . نوشته وچاپ شده است. امریکا در 1988سنه  در
 زعیم چنین نوشته است:  پرخاش دو

 خان نگاه کرده و ضمن بیانات خود بجانب محمد داوود برژنف درروز دوم مذاکرات زعیم هیأت شوروی  در»
 کنند افزایش یافته، و می پروژه های افغانستان کار ملل متحد که در و های ناتو متخصصین کشور "تعداد گفت که :

نواحی شمال افغانستان  که در داد اجازه نمی های ناتو های افغانستان به متخصصین کشور گذشته حکومت در
حکومت  از شوروی ازین انکشاف اندیشه دارد و اتحاد شود و شوند، اما اکنون این اصول پوره رعایت نمی مستقر

 برون سازد، چونکه آنها جاسوسان هستند و های مذکور جا از را که متخصصین مذکور کند افغانستان تقاضا می
 کنند."   می برای اهداف امپیریالستی کار

خان است. محمد  جواب محمد داوود منتظر که او نمود چنان می و ختم کرد را بیانات خودنویسد که برژنف  او می
 هیجانی به برژنف جواب داد و گفت:  غیر آواز سینۀ فراخ و خان با داوود

داخلی افغانستان یک  امور این در باشد، و آنچه زعیم شوروی اکنون گفت هیچگاه برای افغانستان قابل قبول نمی»
 کشور دو جانب هر این روابط باید از کند و می شوروی قدر اتحاد با است. افغانستان روابط خود را آشکارمداخله 
 «شود. تقدیر

 خان عالوه کرد که :  کند که خوب بیاد دارم که محمد داوود صمدغوث عالوه می
اداره کنیم، کی را  چطور را خود راهنمایی کنید که ما کشور هدایت و ماه دهیم ب شما اجازه نمیه وقت ب ما هیچ»

 افغانستان ارتباط دارد. اگره تنها ب بکجا مصروف بسازیم، این کار این متخصصین را چطور و استخدام  کنیم، و
از  خان بعد خواهد بود. محمد داوود ماند، اما درعمل خود آزاد ضروری باشد افغانستان یک کشور غریب باقی می

بطرف دروازۀ خروجی  حافظی کرد و ها خدا به شوروی با اشارۀ سر رخاست وب جای خود از ا  بیانات فوق فور
خان روان  شد، همرای پودگورنی، کاسیگین و ترجمان بطرف محمد داوود بلند جای خود روان شد. برژنف هم از

آهسته به وحیدهللا  که گفته بود، ترمیم کند. سید خواست آنچه را می شد که او وضاحت معلوم میه این ب و شدند، 
 ناکام می ماسکو کامال   نه سفر حافظی کند، ور ها خدا دپلوماسی با شوروی خاطره خان گفت که ب محمد داوود

گفت که شما  با برژنف دست داد، و برژنف به او مد وآها  به نزدیک شوروی خان برگشت و شود. محمد داوود
 جواب او به آوازه خان ب محمد داوود دارم.  قرارشما  اختیار من در کرده اید و تقاضای یک مالقات خصوصی را
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کاسیگین هم دست  خان با پودگورنی و داودمحمد آن از  گفت که "اکنون به آن مالقات نیز ضرورت نیست." بعد بلند
  «بزودی از اطاق خارج شد. داد و

اب مرحوم صمدغوث چقدر دانم با متن اصلی کت ترجمه شده، نمی ا  کتاب خاطرات آقای فراهی عین )مطالب فوق از
متن فوق  بهرحال در چند سال قبل یک هموطن عاریت برده و قروت کرده است.  تفاوت دارد، چونکه آن کتاب را

 . اوضاع جهان ذکری نرفته است.هاشمیانه خان راجع ب دوداومحمد  سؤال مهم کاسیگین از از
 

وحیدعبدهللا می  قول سیداز ( Out of Afghanistan( در کتاب خود تحت عنوان )Selig  Harisonسلیک هریسن )
هم گفته که  را این خارجه افغانستان بمن معلومات مشابه کتاب عبدالصمد غوث داده و وزارت که معاون نویسد

افغانستان اعتراض  در امریکایی جباالی موجودیت متخصصین دستگاه ستالیت زلزله سن بیانات خود برژنف در
کابینۀ جمهوری افغانستان  نیز گفت که در را بیانات خود ا ین امریکایی خواند و برژنف در آنها را جاسوسان کرد و

 باشند."" های امریکا می بعضی از وزیران ایجنت
 کنم. می نظر کرده که از آن صرف ذکر اختصاره جمیلی بجمیل مادۀ سوم بیانات آقای  در "فراهی عبدالغفار"آقای 

 

صفحات  کتاب خود بزبان انگلیسی بعنوان )بادنجان رومی(، بزبان انگلیسی در تجارت، در خان جاللر وزیر محمد
بی.(  جی. حیث ایجنت )کا.ه اذهان عامه ب چه او در اگر – بارۀ مذاکرات ماسکو گزارشی دارد در 189 -188

ته بود، لهذا می اول بدست چپ رئیس جمهور نشس تجارت نفر یث وزیره حمذاکرات ماسکو ب شناخته شده، اما در
 جا درج کنیم: ینا نیز در ارزد مشاهدات او را

 

"Rumi Tomato" (Autobiography of an Afghan Minister) printed by Charleston in USA, 3911,  pp. 188-199 : 
  

 ترجمه از انگلیسی بزبان دری توسط هاشمیان :
من هم عضو هیأت بودم.  ءاعضا جملۀ سایر داشت. درماسکو ه رسمی ب رئیس جمهور سفر 1977تابستان  در»  

عده  یک میدان طیارۀ ماسکو توسط کاسیگین، پودگورنی و گرومیکو و هیأت افغانی در مانند سفرهای سابق از
 طرف در دو کریملین اقامت داشتیم. هیأت های هر قصر مورین عالیرتبۀ دیگر استقبال صورت گرفت. ما درأم

س هیأت شوروی أر طرف میز نشسته بودیم.  در یکه یک میز هرهیأت ب بدور ردند وک کنفرانس تبادل نظر
 «داد. با لحن نوازش کننده مخاطب قرار را رئیس جمهور ما نمود وز سخنرانی آغاه او اول ب داشت.  برژنف قرار

 گفت:  او
 د! وگوسپودین داو»

دارید؟ این  خبر آیا شما ما فعالیت دارند.  ضدر کابل بپروفیسران امریکایی در پوهنتون  داریم که معلمین و ما خبر
نه تنها پروفیسران  مملکت خود "ما در گفت : و جواب داد ت. آنگاه رئیس جمهور ما فورا  فبود آنچه برژنف گ

آنچه  مشاورین داریم. اما آنها بکارهای دیگری غیراز نیز متخصصین و کشورهای دیگر امریکایی داریم، بلکه از
 وقت گرومیکو مداخله کرد و ینا در دهیم."  ما هم به آنها اجازه نمی توانند و باشند، پرداخته نمی یظف مؤم

سپس مذاکرات . خاتمه یافت بین برژنف و رئیس جمهور تغییرداد، و باین ترتیب صحبت مختصر صحبت را
شد و مسایل  شوروی تمویل میارتباط پروژه های انکشافی که توسط اتحاد ه پیرامون موضوعات منافع مشترک  ب

ما صحبت و  درین موضوعات با رئیس جمهور کاسیگین عمدتا   جانب شوروی پودگورنی و از گردید.  دیگر، آغاز
دست  ن مذاکرات سهم نگرفت. برژنف درعوض با سگرتی که درآ حالیکه برژنف در در کردند،  می نظر اظهار

گفت این بود که " افغانستان رئیس جمهور ه اثنای این مذاکرات ب یگانه چیزی که برژنف در کرد.  داشت بازی می
ه پایان مذاکرات برژنف ب در نیم ساعت مذاکرات خاتمه یافت.  یک ا  تقریباز  ترک داده ام." بعد من سگرت را
مارا ها  بعد شوروی روز توام."  ضیافت فردا آمده نمیه ب و ما گفت: " من مصروفیت دیگری دارم  رئیس جمهور

 نامند. ها آنرا "زفترک" می صرف نان چاشت دعوت کردند، اما این یکنوع صبحانه بود که روسه ب
 و به برون رفتن آغاز جای خود حرکت کرد از ا  فور وقتی مالقات بپایان رسید، همه ایستاده شدند و رئیس جمهور

  گفت: تا  شده بود که برژنف دفع پنج یا شش یارد دور نمود. رئیس جمهور تقریبا  
 د کجاست؟" و"گوسپودین داو

زعمای  دیگر پس آورد. آنگاه رئیس جمهور با برژنف و نفر روسی عقب رئیس جمهور دوید و اورا آنگاه یک
مذاکرات  هیأت افغانی او را تعقیب کرد.  بهرحال درین دور اطاق کنفرانس خارج شد و از شوروی دست داد و

  سرد ا  واقع یک مالقات نسبت مذاکرات رسمی سابق رئیس جمهور بود. در دور اتموسفیر نه چندان گرم بود که در
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ست که ا طوری جاللر ها است. سیاق گفتار ت همه افغانامشاهد که متفاوت از خان جاللر این بود مشاهدات محمد
موضوع استادان گوید که برژنف تنها  جا می یک در  -کند  می خان را ملزم قلمداد دوبرژنف را حق بجانب و داو

 دونفر روسی داو امر برژنف یکه گوید که ب جای دیگر می خان کشید، و در دوپوهنتون را برخ داو خارجی در
 گردید، در تجارت مقرر باره بحیث وزیر امین دو -حکومت تره کی در خان را از دهن دروازه پس آورد. جاللر

 دوداو مقتدر بهرحال اوهم یک تبعۀ افغان وهم وزیر  ند.حالیکه سایر وزرای آندوره یا کشته و یا محبوس گردید
شود،  تصویر واضح دیده می اول بدست چپ رئیس جمهور نشسته بود که در بحث نفر مذاکرات زیر در خان بود و

 ها بخوانند. افغان نیز را باید مشاهدات و شیوۀ افادۀ او و
 نگرفته، بلکه در مالقات با برژنف از دپلوماسی کار در خان محمد داوود اند که سردار ها باین نظر عده افغان یک

افغانستان دانسته و "رهبروار"  عکس العمل نشان داده است. از جناب آقای  محضر برژنف نیز خود را رهبر
جمیلی باید تقدیر نمود که منحیث افغانی که به شرف وغرور ملی پابند است، مشاهدات خود را در باب توان مندی 

، حق بجانب نمیدانماو  انتقام جویانۀکودتای  خاطره رهبر را ب نی او نوشته است. اما من که همیشه سردارهای افغا
که مرحوم  طوری داخلی کشورما، آن امور برژنف در مقابل تجاوزه ب عکس العمل شدید سردار معهذا از

غرور افغانی  گزارش سردار از آن کند همانطور بوده باشد، زیرا در خدا دغوث منعکس ساخته خوشم آمده، ومص
سردار محمد داوود خان یک شخص نهایت پاک نفس  مداخلۀ برژنف را نپذیرفته است. گرفته و تهدید و کار

وطندوست راستین، ولی درعین زمان خود خواه، دیکتاتور و خوش باور بود، وهمین صفات اخیر او به نظر من، 
ها، چه  شود: چه توسط روس سال است افغان کشته می 21که اینک  افغانستان را به بدبختی و تباهی دچار ساخت

 چه توسط امریکا. ها، چه توسط پاکستان و افغان توسط خود
محمد  بازدید سردار گزارش او از صفحه داستان های بسیارجالب دارد، خصوصا   322در خان جاللر کتاب محمد

اغتنام ه باشد که ب هیأت بود، خواندنی می عضو اللرکشورهای عربی و اسالمی که ج خان رئیس جمهور از داوود
 شد.  یک مقال دیگر برای معلومات و ارزیابی محققین افغان تقدیم خواهد فرصت ترجمۀ آن در

 سیدخلیل هللا هاشمیان . –افغانستان  جاوید باد
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