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 4تر 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

 

 
 ۱۷/۰۶/۲۰۱۵                     خلیلي زاهد

 حمد داود سفر او دوه متضاد انځورونهم ولسمشر مسکو ته د

ي شاهد ننو هر څه چې دغه لومړکومه پېښه چې یوازې یو عیني شاهد ولري او یوازې د همده لخوا ثبت شي؛     
 وي، هماغه د خلکو لپاره سرچینه وګرځي، اوس دا په دغه یوازیني شاهد پورې اړه لري چې ده دغه پېښه لیکلي

 )یا ټول( شاهدان ولري؛ نو شاید چې دواړه یا له دې هم زیات . که چېرته پېښه دوهڅومره سمه ثبت او لیکلې ده
ثبت شوې پېښه دې سمه وي، بیا هم قضاوت  شاهدان همدا یوه پېښه په جال جال ډول انځور کړي. دا چې د کوم یوه

 کول ګران دي.
کې محمد داود  ز کال ۱۹۷۷هال هم شوې ده. په همداسې یوه پېښه د ولسمشر محمد داود د ولسمشرۍ پر م    

، په وه لوړ پوړی چارواکیمسکو )روسیې( ته سفر کړی او پېښه عبدالصمد غوث، چې د باندنیو چارو د وزارت 
دی.  ز کال کې په انګرېزۍ لیکل شوی ۸۹-۱۹۸۸( کې ثبت کړې ده. دغه کتاب په iغانستان سقوطخپل کتاب )د اف

پښتو ژباړه یې ډاکټر شېر زمان طایزي کړې چې له پښتو نه فارسي ته محمد یونس طغیان ساکایي ژباړلی دی. ما 
 ټولنې خپور کړی دی. هـ کال کې دانش خپرندویې ۱۳۸۸سره یې همدغه د ساکایي ژباړل شوی کتاب دی چې په 

د  ...صمد غوث داسې ثبت کړي دي (مه۱۴د اپرېل  )د محمد داود او بریژنېف تر منځ خبرې ر جریاند سف    
، ګاوریلوف چې ترجمان وه په دې کتل او خبرې یې وکړېومالقات په اوږدو کې بریژنېف نېغ محمد داود خان ته 

خبرو ډېر ناارامه شو؛ خو له لږ ځنډ وروسته یې دغه خبرې ترجمه کړې. بریژنېف شکایت وکړ چې... په 
افغانستان کې د ملګرو ملتونو په پروژو کې د ناټو د غړو هېوادونو متخصصین ډېر شوي دي. په تېر کې د 

پرې نګړي ډول د افغانستان شمال ته دعوت نه ورکوه؛ خو اوس افغانستان حکومتونو دغو متخصصینو ته، په ځا
عمل نه کیږي، هغه وویل چې شوروي اتحاد دغه کار ته په بد نظر ګوري او د افغانستان له حکومت نه غوښتنه 

نه دي او د امپریالیستي اهدافو  ړي، هغوی له جاسوسانو پرته بل څوککوي چې ځان د هغوی له ولکې نه خالص ک
 مخ(.۲۳۸) سقوط افغانستان، ه کار کوي.له پار

     
وویل اوس مې هم په بشپړ ډول یاد دي،  )د بریژنېف د خبرو په ځواب کې(غوث لیکي هغه څه چې محمد داود    

څه ډول خپل هېواد اداره  چې موږ به هېڅکله هم تاسو ته د دې اجازه درنکړو چې موږ ته حکم وکړئ، هغه وویل:
ېرته متخصصین وټاکو، دا هر څه یوازې د افغانستان دولت انستان کې استخدام کړو، څنګه او چکړو، څوک په افغ

 پورې اړه لري، که اړتیا ولیدل شي افغانستان به غریب پاتې شي؛خو په خپلو پرېکړو کې به ازاد وي.
سر په اشاره یې خدای  داود له دې خبرو وروسته په ناڅاپي ډول پاڅېده، ټول افغانان هم ورسره پاڅېدل او د    

پاماني وکړه او د لوی هال د دروازې په خوا روان شو. بریژنېف، پودګورني، کاسیګین او ترجمان په داود پسې 
روان شول. زه )صمد غوث( او وحید عبدهللا ولسمشر ته نږدې وو، وحید عبدهللا د داود خان په غوږ کې وویل چې 

کنه نو د روسیې سفر به په بشپړ ډول ناکام واخیستل شي، د روسانو نه اجازه دیپلوماتیکو نزاکتونو ته په کتو باید 
وي. دا خبرې یې څو ځل تکرار کړې. محمد داود وګرځېد... د بریژنېف لړزانده السونه یې ونیول، بریژنېف په 

کړئ، زه خصوصي لیدنه و هزما)بریژنېف( سره یوویل شوي دي چې تاسو)داود( غواړئ تبسم سره وویل چې ما ته 
ستاسو په خدمت کې یم... سردار محمد داود خان په لوړ غږ وویل، غواړم تاسو ته ووایم چې نور داسې مالقاتونو 
ته اړتیا نشته او له دې سره یې د پودګورني او کاسیګین سره خدای پاماني وکړه او ووت.)سقوط افغانستان، 

 .مخ(۲۳۹
او د صدیق  لصمد غوث په خپل کتاب کې لیکلې دهوه چې عبدا مسکو ته د محمد داود د سفر مهمه برخه دا    

فرهنګ، ابراهیم عطایي په شمول ډېرو افغان لیکوالو ترې اخیستنه کړې او مأخذ یې ګرځولی دی. په عامو افغانانو 
کې هم د محمد داود دغه سفر او د خبرو تبادله ډېره مشهوره شوې او دې کار ورته په خلکو کې ډېر محبوبیت 

 کړی دی.ور
او خپله خپلواکي ورته  ځان د روسیې له بشپړې تکیې نه راوباسي چې محمد داود کوښښ کوي، هغه مهال   

وښایي، له دې سفر وړاندې یې ځینې عربي او غرب ته نږدې اسالمي هېوادونو ته هم سفرونه کړي وو تر څو ښې 
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ورو غرب ته نږدې هېوادونو ته سفرونه کوي، او ن ، ایران. د پاکستان، سربېره مصر، سعودياړیکې ورسره ولري
تر څو په دې ډول یو توازن رامنځته کړي. غرب ته نږدې کېدو به طبعاً شوروي اتحاد، که ډېر نه وي نو لږ به یې 

یکو ځینو لیکوالو د افغانستان او شوروي اتحاد د اړ له دې سفر وروسته، محمد داود ته په قهر کړی وي؛ خو دا چې
 ، المل یې د صمد غوث ذکر شوی کتاب دی.حده ډېر ښودلی خرابوالی له

د داود خان دې مالقات ډېر ترخه عواقب درلودل، شوروي اتحاد چې د داود خان د چپه ابراهیم عطایي لیکي:     
کولو کوم پالن درلود، هغه یې سم دستي تر الس الندې ونیوه، دا ټکر شوروي په دې قانع کړ چې داود نور د 

 مخ(.۲۹۳کړۍ کې ځان نه مقیدوي )د افغانستان پر معاصر تاریخ یوه لنډه کتنه،  شوروي په
 او لیکي: چې دې عمل په صدیق فرهنګ هم په خپل کتاب کې د صمد غوث له کتابه د سفر جریان لیکلی دی     

ودل. فرهنګ خو د افغانستان لپاره ډېر ناوړه عواقب درل دیکتاتور واکمن په موجودیت کې د یوه کې شوروي اتحاد
ال دا هم لیکلي چې دا )قهر او غصه( د محمد داود خوی او خصلت وه چې په شاهي مجلسونو کې هم ترې څرګندېده 

 او اوس ترې په نړیواله کچه هم څرګنده شوه.
ز( کال کې لیکلی او ثبت کړی دی. له صمد غوث ۱۹۸۸پل کتاب )د محمد داود د سفر جریان صمد غوث په خ   

وث نظر ږدې دوه لسیزې همدغه نظر او انځور شوي حاالت په کتابونو کې چاپېدل او خلکو هم د صمد غوروسته ن
 تائیدوه.

او د دغو حاالتو او خبرو په اوږدو کې  رسمي غړی سفررسمي خو عبدالجلیل جمیلي چې دی هم د همدغه     
او عیني شاهد پاتې شوی، د محمد داود او بریژنېف تر منځ ټکر! او خبرې اترې یې د صمد غوث د  وه موجود

 خبرو بلکل برعکس لیکلي دي.
وي. هغه په خپله یوه لیکنه: )مرحوم محمد داود خان  به کلن ۹۰عبدالجلیل جمیلي که ژوندی وي؛ نو شاید نږدې     

ایشان به مسکو( کې د محمد داود او  ۱۹۷۷می و واقعی سفر رس اولین رئیس جمهور افغانستان و جریان مکمل
بریژنېف تر منځ د خبرو اترو حاالت بل ډول انځور کړي دي. لیکنه یې په افغان جرمن انالین کې خپره شوې او 
مؤرخ حسن کاکړ به شاید یوازینی څوک وي چې په خپل کتاب کې یې ترې یادونه کړې ده. دا چې جمیلي دا لیکنه 

 ( کال ښیي.ز ۲۰۰۶یې نېټه نه ده لیکل شوې؛ خو مؤرخ کاکړ د جمیلي د لیکنې د لیکلو تاریخ ) کړې، په لیکنه کله
عبدالجلیل جمیلي د بریژنېف خبرې راخیستي او څنګه چې صمد غوث د ناټو یادونه کوي، جمیلي د ناټو ذکر نه     

کوي، یوازې د بریژنېف د )دشمنان ما( خبره یې لیکلې... د بریژنېف د خبرو په پای کې لیکي چې د افغانستان 
چې صمد غوث لیکلي جمیلي هم هماغه ډول د  حکومت باید دغه ټول اشخاص له افغانستان نه وباسي... نور څه

 رانقل کړي دي او دومره توپیر په کې نشته.بریژنېف خبرې 
غلطې ترجمه کړې او ما د وزارت معاون )وحید عبدهللا( ته  )ګاوریلوف( جمیلي لیکي چې دغه خبرې ترجمان   

لسمشر داود خان په قهرجنه لهجه وویل چې یو نفر اخوا رانه ناست وه وویل، چې ترجمه درسته نه ده، په دې سره و
چې )چه ګپ است؟( عرض مې وکړ چې همدا وروستی مطلب چې ترجمان ترجمه کړ، درست یې نه دی ترجمه 

او وه کړی. جمیلي لیکي چې بریژنېف په جدي ډول پوښتنه وکړه چې )څه خبره ده؟(. ژر مې هغه ته مخ ورواړه 
ېف( وویل، ترجمان په درست ډول نه دي ترجمه کړي او په بل ډول ورته مې وویل چې هغه څه چې تاسو )بریژن

 یې موږ ته ترجمه کړل چې ستاسو په نظر به هم درسته ترجمه نه وي.
بریژنېف په جدي ډول ترجمان ته وویل چې خبرې مې مه تحریفوه او هغه څه چې مې وویل هماغه ووایه.     

بیا یې ولسمشر داود خان ته وخت ورکړ. جمیلي لیکي چې  دقیقې خبرې وکړې او ۴۵جمیلي لیکي چې بریژنېف 
 محمد داود د بریژنېف د خبرو په ځواب کې داسې وویل:

تاسو ښه پوهېږئ چې افغانستان د انکشاف په لور روان هېواد دی او موږ د خپلو اقتصادي مشکالتو د حل په     
ږ د شوروي اتحاد د مرستو نه مننه کوو، موږ هیله ته اړتیا لرو...مو ادونو مرستوهېوملګرو موخه د نړۍ د ټولو 

ملګري مو د اقتصادي مرستو سربېره د خپلو متخصصینو په لېږلو سره موږ سره مرسته وکړي؛ خو که د لرو چې 
مداخله وګڼل شي؛ نو موږ به ټول له هېواد  کې دغو مرستو او د متخصصینو د لېږلو هدف زموږ په کورنیو چارو

هر کړو، حتی که د جرمني، فرانسې، شوروي اتحاد، امریکا، بلغاریې یا د کوم بل هېواد وي...محمد )افغانستان( نه ب
داود بیا خپلې خبرې تکرار کړې او د ذکر شویو هېوادونو نومونه یې واخیستل او ویې ویل: افغانستان یو غریب 

چې د مرستو په نوم زموږ په داخلي چارو هېواد دی، ولې یو مستقل او ازاد هېواد دی او هیچا ته به اجازه ورنکړي 
کې مداخله وکړي، د افغانستان د سرنوشت ټاکل د افغان ولس پورې اړه لري او یوازې د افغانستان خلک حق لري 

 چې په اړه یې تصمیم ونیسي.
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 چې محمد داود له دې خبرو وروسته په ناڅاپي؛ خو لیکي رانقل کړيخبرې  صمد غوث هم د همدې ځای پورې   
 ډول له خپلې چوکۍ پورته شو، افغانان هم ورسره پورته شول او د سر په اشاره یې خدای پاماني وکړه...

 داسې نه دي پېښ شوي. ،د صمد غوث خبرې مې پورته رانقل کړي دي؛ خو جمیلي بیا وایي چې نه    
ته په کتو یې د ولسمشر محمد  یلي زیاتوي، صدراعظم کاسیګین چې ډېر دراک او تکړه سیاستوال وه، حاالتوجم     

داود نه د موضوع نه بېخي خارج پوښتنه وکړه او د منځني ختیځ، پاکستان، ایران او د سیمې د حاالتو په اړه یې 
 ځواب ورکړ چې خبرې یې حیرانوونکې وې. ترې نظر وغوښت او محمد داود په ډېر ښه ډول ورته

ته رسېدل اعالن شول  تنې له ځوابولو( نه وروسته د مجلس پایجمیلي لیکي چې له دې خبرو )د کاسیګین د پوښ   
 تونه له خپلو چوکیو پورته شول.او دواړه هیئ

د افغانستان ولسمشر د خپل قطار نه د تاالر خروجي دروازې ته راغی او یوازې د بریژنېف، پودګورني،     
    .س ورکولو باندې خدای پاماني وکړهکاسیګین او ګرومیکو سره یې په ال

 جمیلي لیکي:   
ښاغلی لوستونکیه! د ښاغلي عبدالصمد غوث په کتاب کې چې کومې سهوې او انحرافات شوي د هغو د روښانه     

 هم کۍ یېکولو په اړه باید دومره ووایم چې: مرحوم محمد داود هېڅ بې ادبه حرکت نه دی کړی، حتی له خپلې چو
او نه یې خبره دې حد ته ورسوله چې مرحوم سید وحید عبدهللا ته فرصت ورکړي، چې هغه  نه دی کړی حرکت

ت داسې او نه شوروي هیئ )محمد داود( ته اشاره وکړي چې د مذاکراتو له مېز نه پاڅېدل یې له نزاکته لرې کار دی
 کوم حرکت وکړ چې په مجلس کې مشکالت رامنځته کړي.

او  هم ژوندي وي به شاید اوس، چې اخلي هغه وخت د عیني شاهدانو نومونهد ېل کې جمیلي د خپلې لیکنې په پ    
دوی دې هغه کتاب )سقوط افغانستان( او دغه متن )خپله لیکنه ښیي( مطالعه کړي، که کوم نظر یا تصحیح ته لیکي 

 اړتیا لري، باید چې د ناوخته کېدو وړاندې یې ستاسو هېوادوالو مخ ته کېږدي.
مؤرخ حسن کاکړ لیکي: ما په تیلیفون کې جمیلي وپوښت جې صمد غوث چې د باندنیو چارو په وزارت کې د ده     

همکار وه، ولې په دغسې مهمې بین المللي موضوع کې هغه څه په ډراماتیک ډول لیکلي دي چې په اصل کې پېښ 
ه خپله لیکنه پر واقعیت بنا ده او دی شوي نه دي. هغه دغومره وویل چې صمد غوث اوس کلک ناروغ دی او د د

پرې ټینګ والړ دی. دلته د دغه ټکي یادول په کار دي چې د صمد غوث او عبدالجیل جمیلي دغه لیکنې چې سره 
په څرګند ډول په تضاد کې دي، د دوی په قلم د دوی د خپلو لیدنو کتنو او مشاهدو محصول دي، نه د کومو رسمي 

 مخ(۱۱۹سرطان کودتا،)د  څرګندونو او سندونو.
صمد غوث او عبدالجلیل جمیلي دواړه هغه څوک دي چې د محمد داود او بریژنېف د خبرو په اوږدو کې موجود     

ت غړي هم وو؛ خو د دواړو د لیکنو تر منځ جوت توپیر لیدل کیږي. ښکاري چې صمد د رسمي هیئوو او دواړه 
وه، ځکه جمیلي لیکي چې، موږ دواړه هېڅ سوء تفاهم نه لرو؛ خو د غوث د جمیلي د لیکنې د لیکلو پر مهال ژوندی 

 هغه ناروغتیا د دې المل ده چې زه ورسره په مستقیم ډول اړیکه نه شم نیوالی.
دی او د دواړو تر منځ دا وه مسکو ته د محمد داود د سفر جریان چې دوه عیني شاهدانو په جال ډول ثبت کړی   

 ښکاره تضاد لیدل کیږي.
په اړه په زیاتره کتابونو کې لیکل کېدل او هم په عامو خلکو کې  (۱۳۵۷)تر دې وروستیو پورې د ثور د کودتا    

ځان  ،همدا مشهوره وه، چې دغه کودتا د همدغه سفر پایله وه او ولسمشر محمد دواد په خپل سفر کې شوروي اتحاد
 ن جوړ کړ. مؤرخ حسن کاکړ لیکي:ته په قهر کړ او بیا شورویانو د محمد داود د چپه کولو پال

د جمیلي روایت د غوث له روایت نه په یوې مهمې موضوع کې دغسې اساسي توپیر لري چې په هغه سره هغه     
تیوري بې مفهومه کیږي چې د وروستي )غوث( په روایت بنا شوې او عامه شوې ده، تیوري داده چې د محمد داود 

ر نتیجه وه چې د کریملن په دغه غونډه کې د محمد داود او بریژنېف تر منځ پر ضد د ثور کودتا د هغه لفظي ټک
 پېښ شوی وه.

دا چې د صمد غوث یا هم د عبدالجلیل جمیلي وروسته به بل کوم عیني شاهد په دې اړه څه لیکلي وي، زه یې په     
ړ خپل کتاب )د سرطان کودتا( اړه معلومات نه لرم. د جمیلي د لیکنې نږدې درې کاله وروسته چې مؤرخ حسن کاک

لیکه؛ نو د همدې دوه عیني شاهدانو له لیکنو یې ګټنه کړې وه. د شوروي خوا عیني شاهدان چې هلته موجود وه، 
یا یې ویلي وای؛ نو  ه څه نه وي لیکلي، که څه یې لیکليداسې ښکاري چې هغوی دې هم د دغه سفر اړوند تر اوس

 کتاب کې یې ذکر شوی وای.شاید چې د کوم افغان لیکوال په 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

او خپل لیکل یې واقعیت ښودلی او ټینګ پرې والړ دی، د ده خبرې هم  د صمد غوث خبرې رد کړي چې جمیلي    
، ردول به یې ناانصافي وي. صمد نشو رد کوالی؛ خو صمد غوث چې هم عیني شاهد وه او څه یې چې لیکلي دي

وي ورکړی. دا چې د کوم یوه د ناروغۍ یا هم د وفات له امله ځواب نه  غوث به شاید د جمیلي له لیکنې وروسته
نظر دې پوره صحیح وي، یوه بل عیني شاهد ته اړتیا ده چې د خپلو سترګو لیدل شوي حاالت خلکو ته وړاندې 

 که اوس ژوندي وي ـ باید چې د ناوخته کېدو–کړي او څنګه چې جمیلي لیکلي، د هغه مهال نور عیني شاهدان 
 او کره والی اسانه کړي. وړاندې هر څه روښانه کړي، تر څو موږ ته هم، د یوه د نظر تائید والی

 پای
 

                                                           

i
 The Fall of Afghanistan په انګریزۍ کې  
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