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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 
 
 

 محمد داؤد و بریژنفباز هم در قبال مذاکرات سردار شهید   
 1977 اپریل 1۵ – 12از تأریخ 

 
به قلم توانای جناب عبدالجلیل جمیلی، گزارشات مستند مذاکرات سردار محمد داؤد شهید، رئیس جمهور منتخب 

سردار  1977جریان واقعی سفر رسمی »صفحه زیر عنوان  8افغانستان و لیونید بریژنف را در ماسکو در قید 
  .با عالقمندی مطالعه نمودم« محمد داوود به ماسکو و برخورد با بریژنف

طریق گزارشی که در این نوشته توسط آقای جمیلی به کار برده شده قابل دقت بوده و نحوۀ استدالل شان از هر 
 زاویٔه استعمال شدٔه آن جالب است.

برداشت من از محتوی نوشته، با شکل ابرآلود نه روشن، چنین است که در مذاکرات بین سردار شهید و بریژنف 
به کشیدگی بین رهبران هر دو کشور شده باشد که باالی کودتای خونین بعدی در افغانستان  اتفاقی نیافتاده که منبعث

 .تأثیر گزار شده بتواند
با درک این موضوع می خواهم قدمی به حاشیه گذاشته به دو تیوری احتمالی تأثیرگزاری این واقعه چنین اشاره 

 : خی بحث بر آنستنمایم.  قسمی که در محافل سیاسی و پیش آمد های تأری
ثور کمونیست ها در افغانستان مطلع بوده و سهم داشتند و یا الاقل از کودتا قبل  7اتحاد شوروی از کودتای  -

 .از وقوع آن اطالع داشتند
 .هیأت رهبری شوروی در مٔوقف عمل انجام شده کودتا در کابل قرار گرفته و بنحوی غافلگیر شده اند -

 .باال بعد از توضیحات الزمه تبصره صورت خواهد گرفت در مورد هر دو مناظرهٔ 
 .بر می گردیم باالی دنبالٔه صحبت آغاز شده در باال

طوریکه بدان اشاره شد مضمون آقای جمیلی را با عالقمندی مطالعه نمودم، چون در فضای سیاسی وقت و تأثیرات 
ست. بعد از مطالعٔه نوشتٔه آقای جمیلی به سراغ فعلی در وضع موجود این مطلب از اهمیت فوق العاده برخوردار ا

م معلومات خواستم. در مورد شخصیت سردار 1977کمپیوتر رفته و در مورد سفر سردار محمد داؤد در ماه اپریل 
محمد داؤد و دوران کارش در افغانستان مطالب زیاد درج است که بنده عنوان ذیل و مطالب مندرج آنرا که اینک 

 تن آن از نظر خوانندگان گزارش می یابد، انتخاب نمودم.اصل عنوان و م
 

»President Daoud met Brezhnev on a state visit to Moscow from April 12 to 15, 1977. 
Pres. Daoud had asked for a private meeting with Brezhnev, to discuss with him the 
increased pattern of Soviet subversive actions in Afghanistan. In particular the intensified 
Soviet attempt to unite the two Afghan communist parties, Parcham and Khalq.« 

 
 :زیر عنوان باال و ترجمٔه آن می خوانیم

اپریل  15-12رئیس )جمهور( سردار محمد داؤد با بریژنف ضمن سفر رسمی دولتی در ماسکو از  »
 مالقات کرد.1977

سردار محمد داؤد در یک مالقات خصوصی از بریژنف درخواست نمود تا در مورد تشدید عملیات خرابکارانه 
شوروی در افغانستان با وی صحبت کند. مخصوصاً در مورد سعی بلیغ شوروی جهت فراهم آوری ائتالف بین 

 «. احزاب کمونیستی، خلق و پرچم 
بحث زیر همین عنوان به انگلیسی نسبت به اطالت کشانیدن موضوع صرفنظر نموده صرف به  از کاپی متباقی این

ترجمه آن اکتفاء می نمایم. عالقمندان محترم که به متن انگلیسی آن عالقه داشته باشند، می توانند زیر همان عنوان 
 .در انترنت بر معلوملت خود بیافزایند

 :در ادامٔه این نشریه می خوانیم که
آقای صمد )عبدالصمد( غوث، در آن زمان که منحیث معین وزارت خارجه وظیفه داشت )مدیر عمومی سیاسی  »

بود( و رئیس )جمهور( سردار محمد داؤد را در این مالقات همراهی می کرد راجع به روند مذاکرات روز دوم 
 «.می نگارد« سقوط افغانستان»مالقات بین رهبران هر دو کشور در اثر خود زیر عنوان 
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روابط بین سران دول یک حکایت گفته شده و طبیعی میان هر دو ملت است. لیک مهمتر از آن در اینجا شمه ای از 
  کرکتر و طبیعت رهبر افغان صحبت می شود که بایست لحظٔه باالی آن توقف کرد.

لیک وی یک افغان واقعی و  رئیس )جمهور( سردار محمد داؤد احتمال دارد اشتباهات زیاد داشته )کرده( باشد،
وطن پرست حقیقی بود که حیات خود را در راه میهنش فدا کرد که وجود با دسپلین وی در افغانستان امروزی بی 

 نظم و هرج مرج قلباً از خواسته هاست.
ا وی می نگارد که در روز بعدی نوبت رهبر اتحاد شوروی بود تا نظریات خود را به سمع افغان ها برساند. لذ

بریژنف منحیث رئیس هیئت به صحبت خود آغاز نمود و با وجودیکه کمتر خستگی در سیمایش نسبت به روز 
گذشته مالحظه می شد، لیک با آنهم با مشکل وعرق در پیشانی سرشار صحبت می کرد. بریژنف تکراراً رئیس 

ارداد امنیتی و همکاری هلسنکی )جمهور( سردار محمد داؤد را خوش آمدید گفت. وی اظهار خوشنودی نمود که قر
در اروپا به امضاء رسیده است. وی این قرارداد را یک قدم بزرگ در راه پروسٔه رسیدن به دیتانت دانسته و به 

  عقیدٔه وی با وجود مشکالت، در حال پیشرفت است.
 

مهوریت خلق چین ج« تفوق جوئی»"hegemonists" در امریکا و اروپا و« حلقات ملیتاریست»وی تذکر داد که 
مانع اصلی تخفیف تشنج بین المللی و تحکیم صلح در جهان می باشند. وی گفت اتحاد شوروی آرزو دارد تا روابط 

  خود را با چین بهبود بخشد، لیک نسبت به اشتباه چین این نظر تا حال در عمل تطبیق نشده است.
 

فه بوده و در این رابطه وی تعهد می کند که در کمک وی تصریح نمود که اتحاد شوروی آرزومند یک افغانستان مر
های تخنیکی و اقتصادی اتحاد شوروی افزایش وارد آورد. بریژنف توضیح داد که افغانستان غیر منسلک نزد اتحاد 
شوروی اهمیت دارد و این موقف بیطرفی و عدم انسالک صلح را در آسیا توسعه می بخشد و امید وار است که 

 .ی غیر منسلک قربانی ماشینری امپریالیست و توطئه های شان نشودجنبش کشور ها
 

، را Gavrilovدر این برهه بریژنف مستقیماً به سردار محمد داؤد نگاه کرده و چیزی گفت که ترجمان گاوریلوف، 
از زبان زیاد ناراحت گردانید. لیک بعد از یک مکث کوتاه وی وظیفتاً گفتار بریژنف را ترجمه کرد و کلماتی را 

وی شنیدیم که زمخت و خالف انتظار ما بود.  بریژنف شکایت نمود که در تعداد متخصصین کشورهای ناتو و 
همچنان اعضای ملل متحد که به اساس توافقات دو جانبه در افغانستان کار می کنند طور چشمگیر ازدیاد رخ داده 

جازه نمی داد که در شمال کشور شما اقامت و کار است. در گذشته حکومت افغانستان اقالً به متخصصین ناتو ا
نمایند، لیک در این طرزالعمل تغییری وارد آمده است.  وی پیش رفته گفت که اتحاد شوروی این رویه را با نظر 
شوم و ترسناک دیده و از حکومت افغانستان تقاضا می کند تا آنهارا بیرون کند، زیرا آنها جز اینکه ایجنت هایی می 

  د که به نفع امپریالیزم خدمت می کنند، دیگر وظیفه ای ندارند.باشن
 .بعد از ترجمٔه این جمالت در فضای سالون مذاکرات یک سردی و سرما نازل و حاکم شد

طور واضح می نمود که بعضی از اعضای هئیت روسی خجل شده و اعضای هئیت افغانی بی نهایت ناراحت شده 
 .اند

 سوی سردار محمد داؤد نگاه کردم و دیدم که رنگ سیمایش تاریک و جدی شده است.من، )عبدالصمد غوث(، 
 .بریژنف به گفتارش خاتمه داده و جواب رئیس جمهور افغانستان را انتظار داشت

رئیس جمهور افغانستان با صدای بدون احساسات و سرد جواب بریژنف را طوری داد که برای هئیت شوروی غیر 
 د که گفتار بریژنف برای هئیت افغانی غیر مترقبه بود، گفت: قابل انتظار، مانن

  گفتاری که همین حال از رهبر شوروی شنیدم هیچ گاهی مورد پذیرفتن و قبولی افغان ها نمی باشد. این
گفته را ما یک مداخلٔه آشکار در امور داخلی افغانستان تلقی می نمائیم. وی اضافه کرده گفت افغانستان 

ا با اتحاد شوروی زیاد قدر می کند، لیک این روابط بایست در چوکات احترام متقابل باقی روابط خود ر
بماند. سردار محمد داؤد جمالت ذیل را اضافه کرد که این گفتارش را واضح و ثابت در حافظه )غوث( 

 .دارم
اداره نمائیم و کی را ما در ما هیچگاه به شما اجازه نخواهیم داد که به ما دیکته نمائید چگونه کشور خود را »

افغانستان استخدام می نمائیم و کدام متخصص خارجی را در کدام نقطٔه افغانستان به کار می گماریم، این یک 
وظیفٔه خاص دولت افغان ها است. افغانستان اگر ضرورت افتد می تواند فقیر بماند، لیک آزاد و تصمیم گرفته و 

 «.کار خود را خود می نماید
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از این گفته دفعتاً سردار محمد داؤد به جای خود ایستاد شد و همه هیأت افغانی نیز ایستاده شدند. سردار محمد  بعد
داؤد با سر کوتاه جانب هئیت شوروی اشاره نموده و به طرف دروازٔه عظیم خروج اتاق کنفرانس حرکت نمود. در 

مشکل از جایش بلند شد. با همراهی دو همکارش،  این لحظه بریژنف قسمی که از یک شوک رهائی یافته باشد با
پودگورنی و کاسیگین و به تعقیب شان ترجمان با قدم های تند به عقب سردار محمد داؤد روان شدند تا این نقیصه 

  را ترمیم و عالج کنند.
د که روس ها سید وحید عبدهللا )معاون وزارت خارجه( که در پهلوی رئیس جمهور سردار محمد داؤد بود متوجه ش

در عقب شان روان استند، وی به سردار محمد داؤد آهسته گفت بنا بر مراعات سیاسی بایست طبق تعامل از اجالس 
 خارج شد، وگر نه سفر ماسکو به ناکامی منجر خواهد گردید.

با یک  سردار محمد داؤد به سوی بریژنف برگشته و دست بریژنف را که به سوی وی پیش شده بود بدست گرفته و
به اطالع من رسانیده شد که جاللتمآب شما می خواهند با من »تبسم واضح از وی خدا حافظی کرد. بریژنف گفت 

 «.من حاضرم هر جائیکه خواسته باشند حاضر می شوم -مالقات خصوصی داشته باشند 
خواهم به اطالع می »سردار محمد داؤد با یک صدای واضح و بلند طوری جواب داد که همه بشنوند و گفت: 

و با این گفته دست خدا حافظی به پودگورنی و « جاللتمآب شما برسانم که به این مالقات دیگر ضرورت نمی باشد
  «.کاسیگین داده و به سرعت از اتاق کنفرانس خارج گردید

وباره از سر این آخرین بار بود که سردار محمد داؤد با بریژنف مالقات کرد. مذاکرات قطع شده بین دو هیئت د
 (180-178، صفحات 1988گرفته نشد و گفته های طرف روس ها نا تمام باقی ماند. )صمدغوث: سقوط افغانستان 

بعد از مطالعٔه اظهارات اقتباس شده از اثرعبدالصمد غوث بر می گردم به مطالب یاد شده در باال و سعی می نمایم 
 .تبصره های خود را مختصر جمع بندی نمایم

ال به دیدگاه های واقف بودن و سهم داشتن اتحاد شوروی در کودتای هفتم ثور در افغانستان و یا عدم آن اشاره در با
شد و همچنان گفتیم آیا ناکامی مذاکرات سران دول افغانستان و شوروی و تشنج بین رهبران کشور می تواند جزئی 

  از موزائیک کودتا شده باشد و یاخیر؟ نیز مختصر مروری شد.
در این مرحله با یک نتیجه گیری فوق العاده حساس مواجه می شویم که ایجاب می کند بدون کوچکترین تعرض به 

 اشخاص، با فراست و فهم تحلیل گردد و مورد غور و مداقه قرار گیرد. 
ه چطور قبل از آنکه قدمی پیش گذاشته شود ساده ترین و اولین سٔوالی که نزد خواننده خلق می شود این است ک

درجه مخالف  180امکان دارد در یک مالقات رسمی که از دو نفر شاهد عینی و جزو هیأت دو نوع با اختالف 
 همدیگر یادداشت های روی رسانه ها خلق گردد؟

نزد بنده نیز این موضوع با صراحت کامل مطرح بوده و نمی توانم خود را چنین قناعت بخشم که میالن فکری ام 
 ایل دارد و بایست از آن دفاع نمایم.بکدام جانب تم

بنده با هر دو شخصیت های محترم، مرحوم عبدالصمد غوث و جناب عبدالجلیل جمیلی آشنائی داشتم و دارم و با 
هرگونه فشاری که باالی خود آورده می توانم نمی توانم باالی خود بقبوالنم که کدام یکی از این نوشته ها حقیقت 

 از آن. بوده و دیگر آن غیر 
برای دریافت حقیقت ایجاب می کند تا در مورد هر دو نوشته تحقیق بیشتر شود و حقیقت برمالء شود تا خواننده از 

 بیراهه َرِوی و کجراهی حتی گمراهی نجات یافته و ثبت موضوع در تأریخ گواهی از حقیقت بدهد نه از کذب. 
 

بزرگترین مشکلی که در راهیابی به روشنی این قضیه می بینم این است که نوشتٔه مرحوم عبدالصمد غوث در 
انترنت جای خود را تثبیت نموده و محققین در قدم اول مراجعٔه شان در مورد چنین قضایا وایکی پیدیا و انترنت 

پستر نسبت به نوشتٔه ثبت شدٔه مرحوم غوث  بوده نه به یک سایت مشخص، از اینرو نوشتٔه محترم جمیلی یک قدم
 دارد که پیمودن آن و خود را در پهلوی آن قرار دادن کار ساده ای نیست. 

نظر به تحلیل این حقیر سراپا تقصیر از هر دو نوشته چنین نتیجه می گیرم که در پائین مختصر تذکر داده و جهت 
 تدقیق خدمت خوانندگان عرض می شود.

در نوشتٔه محترم جمیلی مذاکرات بین سران دول با خرسندی هر دو طرف خاتمه یافته و احتمال اینکه این  -
اجالس پارچهه ای از موزائیک کودتای بعدی در افغانستان شده بتواند، آنرا منتفی می نماید. لیک در اینجا سٔوالی 

وشی طرفین خاتمه یافته باشد، پس چرا ادامٔه این از البالی گزارشات سر باال می کند، اگر مذاکرات آن روز با خ
مذاکرات قبل از ختم روزهای معین بعدی خاتمه یافت و سردار شهید سردار محمد داؤد ماسکو را ترگ گفت و 
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مستقیماً به کابل پرواز کرد.  فکر کرده نمی توانم که فوت مارشال شاه ولیخان در روم در روند این مذاکرات مهم 
 و شوروی دارای اهمیت بوده باشد. سران افغان 

بر خالف توضیحات مثبت محترم جمیلی نوشتٔه ثبت شدٔه مرحوم عبدالصمد غوث که از نقطٔه نظر مٔوقف  -
وظیفوی وی در وزارت خارجٔه افغانستان به مراتب بلندتر از آقای جمیلی قرار داشتند و یقیناً مقربتر نزد رئیس 

ین نموده که مذاکرات با پروتست شدید سردار شهید به روی بریژنف، مجلس جمهور بوده راپور خودرا طوری تدو
و مالقات رسمی بین سران دول به شکست و ناکامی مواجه شده است و رئیس جمهور افغانستان به مذاکرات بعدی 

ی و خود وقعی نگذاشته و ماسکو را ترک نموده است. نظر به تحلیل عده ای از واردان در قضایای سیاسی حهان
میهن ما اولین جرقه ای آتش بعدی کودتا در افغانستان در همین برهٔه زمانی احتراق نموده و انکشاف بعدی 
سفرهای رئیس جمهور شهید سردار محمد داؤد در عربستان سعودی و مصر مٔوید آن گردیده تا در افغانستان کودتا 

وروی، محمد خان جاللر که اعضای خانوادٔه وی در به راه انداخته شود. یکی از چاکران افغان نما و آزمودٔه ش
تاشکند می زیست جملٔه راپورهای مستند مالقات های سردار شهید را با سران کشورهای دوست که تعهد کرده 
بودند و دسته جمعی می خواستند افغانستان را از زیر یوغ اتحاد شوروی نجات دهند، به منابع مربوط کی. جی. بی. 

در تسریع کودتای خونین توسط کتلهه ای از خائنین به خاک و ملت، افغانستان را در بزرگترین می رسانید که 
 معضالت تأریخی کشانید. 

در اخیر می خواهم چند سطر مختصر در نوشتٔه مرحوم عبدالصمد غوث جهت اکمال آن اضافه نمایم. بنده  -
با  1977اپریل  12تند و در مالقات سردار شهید روز این مطالب را از دوست گرامی ایکه خود الحمدهللا در قید حیا

 بریژنف عضو هیأت بودند، شنیده که از این قرار است:
 در طول مذاکرات یادداشت های کتبی از بیرون سالون رسیده و در برابر بریژنف قرار می گرفت. -
ال توسط مرحوم عبدالصمد غوث سردار شهید سردار محمد داؤد، رئیس جمهور افغانستان بعد اظهاراتی که در با -

 رقم گردیده با مشت باالی میز زده و از جایش برخاسته است.
سید وحید عبدهللا بعد خروج چند قدم از سالون در دهلیز سردار شهید را به بازگشت و خدا حافظی با میزبان  -

 ترغیب نموده است. 
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