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 2015/10/17  عارف عباسی

 

 نکاتی چند پیرامون ترجمۀ راپور سفارت امریکا از 

 1۹7۳مارچ سال  ۳0تا  1۹۶۳سال 
 

 

 مروری بر مقدمه: - الف

مثل  جمه های مکاتبات رسمی سفارت امریکا که اسناد نا محرم قلمداد شده توسط محترم فواد ارسالتر  - 1

که اگر مطلب  به آرزوی آنو در مورد بعضی ابراز نظر نموده ام،  ،برایم جالب بودهسائر جویندگان واقعیت 

ر دده و محققین و مؤرخین افغانستان را در آن دسیاب نمایم که تا حال در آن اطالعی در دست نبومهم و بکری 

 . بارۀ آن چیزی نگفته و ننوشته اند

را  آغاز و نظریات و قضاوت های شخصی خودای یا مقدمه « نوت»را با  مۀ خودجقای ارسال این ترآ - 2

 یککه  را ترجمه شامل دو صفحه خالصه و شش صفحه تحلیل است، خالصه که هگفته شدتبارز داده اند و 

 اما از شش صفحه تحلیل خبری نبود. خواندم صفحۀ مکمل نبود

 ارزشور ها به حکومات متحابۀ شان است سفراء تهیه راپ وظائفالیحۀ آقای ارسال به این کاغذ که جزء  - ۳

 ،از نویسندگان امریکایی تذکر داده انددر تهیۀ آن  و و به آن اعتبار خاصی بخشیده اند باالتر از حد قائل شده

ۀ و پای نویسند در حالی که همچو راپور ها توسط مؤظفین امور استخباراتی و یا دفتر سفیر تهیه می گردد

 که باالی اوضاع افغانستان و ساحات مختلف آن کتابنویسندگان امریکایی کسانی اند  . ریکایی در بین نیستام

ه بو مجالت امریکایی ها عتبر ترین روزنامه مهای متعدد و یا مضامین و مقاالت بی شماری نوشته اند که در 

یک نویسنده قضاوت می  غلط پنداریآثار شان خواننده به خوش بینی و بدبینی و  یورااکه از م. نشر رسیده

 کند.

 مترجمه کنیم باید پهلوی آن موضوع مرتبط را تذکر دهی« سند»را به دری   Documentاگر کلمۀ انگلیسی -۴

ر و یک معتب و یک راپور عادی یک سفارت را سند، تجارتی و کلتوری وغیره مثالً اسناد سیاسی، استخباراتی

یا کلیه آ  سخت تعجب آور و سؤال بر انگیز است.انستن د توسط یک شخص معینفقط  وسیلۀ تحقیق بیطرفانه

تکاء بدون اکه تا حال به صدها کتاب و رساله در داخل و خارج وطن نوشته اند  ، تدقیق، تحقیق افغان هاتحلیل

  ؟ی ارزش استاسناد ب همچوبه 

ابل سفارت در کو بیش صد  کمآقای فواد ارسال با تحصیالت عالی خود نیک می دانند که در زمان سلطنت   -۵

ی فرستادند که مهمترین هایی به مقامات عالی کشور خود ماً هر سفیری در مواقع الزم راپوروجود داشت و یقین

ان که با سرنوشت افغانست به آن دسترسی پیدا شود گرکه ا های سری و استخباراتی شوروی زمان بودهمه راپور
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گفته  کالم آسمانی دانسته ورا سر و کار داشت چرا از بین همه ما کاغذ عادی و بی محتوای سفارت امریکا 

ر می نمایند و از شخص دیگر چنان و در دنیا صرف یک واقع رفداران  یک شخص آن را چنین تعبیط شود که

سطر راپور  هچهاردداند. در حالی که این  در کنه میرا که محتوای این راپور بین و بیطرف وجود دارد 

 نمی گشاید. کسی سفارت امریکا درب حقایق بیشتر را بروی

عالمۀ  ، در ناخنک گرفتندر بین ناخنک گرفته را «موکراسییتجربۀ د»می نگارید که نویسندۀ راپور  شما  - ۶

موکراسی یک تجربۀ نوین در افغانستان یدنیا می دانست که د تأکید است،ۀ این عالم تمسخر و استهزاء نیست،

که یقیناً توأم با  داشتدر مراحل چهار غوک قرار چون طفل نوزادی  بعد از نشیب و فراز های سیاسی است و

ا برای هت عوامل قبلی وجود داشت و نه تن، یقیناً در این مرحله تأثیرااشتباهات افتیدن ها و افگار شدن ها بود

جربه هم یک ت های بیرون شهرسطح دانش سیاسی توده ها برای ملت بابلکه  موکراسی یک تجربه بودیپادشاه د

موکراسی ده سال مرحلۀ گذار است، ممالک دیگر در پی گیری این مسیر مشکالت و یدر عمر یک نظام د، بود

تغییر  درهای دیگر بسی کشورمثل گرچه این تجربه به ناکامی مواجه نشد ولی موانع زیادی را تجربه کرده اند. 

ده، عقی اقدامی صورت نگرفته مساعی تداوم یافت. آنچه مبرهن بود ،در حالی که امکانات موجود بود ،مسیر آن

 د(.یگفتۀ مرحوم محمد موسی شفیق شه) موکراسی بودیشخص پادشاه در تأمین د و صادقانۀ نیت و ارادۀ قوی

، جرمنی، انگلستان و ایتالیه راپور نمی نوشت بلکه در مورد موکراسی فرانسهیسفیر امریکا در مورد د -7

یز کن دهلآگاهی کامل به تأریخ و گذشتۀ آن؛ اگر وجود می داشت؛ که در کفش فهم و مملکتی راپور می داد، با

به این ارتباط در نظر گرفته  منطقه را یا سفیر شرائط و احوال ممالک همجوار و، آموکراسی قرار داشتید

 بود؟

محترم آقای ارسال از نوشتۀ شما در مقدمه چنین بر می آید که نوعی از آزردگی نزد شما از بعضی دوستان  - ۸

رزش بی اتحت تأثیر چنین احساس  خط بطالن کشیدن شما بر بعضی حقایق گردیده و انگیزۀوجود دارد که 

 می نویسید که: اکه از چند ماه بدینسو در پورتال نشر شده شم شما است نشان دادن نظریات هموطنان

 ، مکالمات غیر طرز برخورد عینی و بیه پردازی ها و نقل قول های شفاهیواضح است که این نوع قص»   

ه های داشت ها و نوشتاسی دارد با بعضاً مستند تیلفونی، انتشارات مشکوک یادطرفانه در تحلیل ها تفاوت اس

 «مورخین افغان که خود طرف و شامل در حوادث بوده اند بعضی وزرای آن دوره ها و مقامات و

جدان خود معامله نکرده و به خاصی از کسی نقل قول می کند با واگر هموطنی در مورد رویداد آقای ارسال 

  لمۀ تلفونی شهید میوندوال در زندان باامک ،خیانت نکرده دروغ نمی بافد لاعتماد ده هزار خوانندۀ این پورتا

مرحوم عبدالملک خان عبدالرحیم زی ساختگی و عوام فریبی نیست و نقل قول از مرحوم عبدالقیوم خان غیر 

در . ملک خان از انتشارات مشکوک نیست به قلم شخص« ارمغان زندان» مستند و دروغ نیست و کتاب

حسن شرق از اعتبار ساقط می شود که به زعم شما مستقیماً در کتاب داکتر صورت قبول کردن استدالل شما 

حیث منبع و مأخذ توسط محققین مورد استفاده قرار می ه تأریخ میر غالم محمد غبار که ب حوادث شامل بوده.

یث یک حه گیر بخش عمدۀ آن بر نقل اقوال این و آن استوار است. حاال مخالفین غبار بگویند که گفته های او ب

 ربه عین منوال مضمون تحقیقاتی محترم داکت  خ فاقد اعتبار است چه او طرف و شامل دوران امانی بوده.مؤر

به استناد نقل قول و خاطرات اشخاص مختلف نوشته شده بر مبنای استدالل سید عبدهللا کاظم در چهار بخش که 

 شما فاقد اعتبار است که سندی با چنین اهمیت را نادیده گرفته اند.
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را بی اعتبار خوانده و یک راپور نیم صفحه یی سفیر امریکا را به آسمان بلند  شما نظریات هموطنان خود

 برده اید.

مقام و مشخصات شهید در دین مبین اسالم تشریح شده  ،اگر توضیح بدهید« ملی شهید»در مورد استعمال  - ۹

فرق نشده حتی استعمال کلمۀ ر ملی بین شهید ملی و غی شهید استو در تحت شرائط خاص همه یک سان 

 سیدالشهداء درست نیست. قهرمان ملی را شنیده بودم.

ه کنویسندۀ توانا در ردیف اشخاصی خود را قرار دادید حیث شخصیت تحصیل کرده و یک ه شما هم ب  - 10

 دوین محمد داوفو مخال برای تحریف اذهان عامه و گریز از حقایق نویسندگان را به طرفداران محمد ظاهر شاه 

روا ترین دسته بندی است که صورت می گیرد. کل منظر این نا د خان متهم ساختند. وخان و یا طرفداران داو

که در طول چهل سال  یمأوا، زادگاه و وطن محبوب ما افغانستان است و مردم بی صدا و بی نوای همه مباحث

 ای هت گرفته جنایات وحشیانصورظلم و ستم و جنایت گردیده بر آنها انواع  ءگذشته تحت عناوین مختلف اغوا

ترین و وحشی ترین جنایتکاران تأریخ را از پشت بسته، آقای محترم حق این ملت روا گردیده دست شداد که در

در پهنای تأریخ کهن و مفاخر این سرزمین و  ،و ابراز نظر نمودن ارسال این است انگیزه های اصلی نوشتن

، بیچارگی ها، آه و ناله های شبانگاه ملیون ها بیوه و فرزند از دست داده و ها، رنج ها کوه های آالم، غصه

اشک های نومیدانه و حسرت بار ملیون ها یتیم، نبود داد خواهی و فرار چهار نعل عدالت از این سرزمین 

پیش گرفتند که و راه سفر ابدیت در  د فقط دو شخص است که در دوری زیستندومحمد ظاهر شاه و محمد داو

 طبعاً دوره کاری شان و طرز زمامداری شان مورد بحث قرار می گیرد.

هیچ افغان روشن ضمیر با درک مسؤولیت در برابر خدا، وطن و مخلوق رنجیده و درد کشیدۀ آن تحت تأثیر 

رار ق عالئق و عواطف شخصی به یک فرد با کرامت و شرافت قلم خیانت نکرده نمی نویسد و در برابر مردم

نمی گیرد. اصالً از ابتدا موضوع ظاهر شاه و طرفداری از وی و هوا خواهی سلطنت مطرح نبوده. متلذذ شدن 

اس گل خشک را بدیوار چسپاندن. از خوان سلطان دلیل، حجت و برهان می طلبد نه اتهامات پوچ و بی اس

برداشت نادرست نموده در این دسته  در این مورد ن همیسفانه اولیاء امور نشراتی پورتال افغان جرمن آنالأمت

 بندی شامل شدند.

احت موطنان با جرئت و صراگر بحثی مشخص در بارۀ مقایسۀ دو شخصیت مطرح می بود در آن وقت ه

نظریات خود را ابراز می نمودند. مباحث و نوشته های اهل خبره تا حال بر احوال وطن بوده نه جانبداری از 

نابخردانه ترین سطحی نگری ترین و کوتاه اندیش ترین اتهام است که من فقط تأثر  ،این دسته بندیاین و آن. 

 .و تأسف خود را در پرورانیدن همچو مفکره در دل و دماغ بعضی اظهار می نمایم

پور نشر شده نیامده ولی شما می افزائید که صدراعظم ها استقالل آقای ارسال ! گرچه در سند را     -11

از  ن نموده قبلیرا تعی ، هر صدراعظم خود کابینۀ خودرا نداشتند، این ادعا درست نیست انتخاب کابینۀ خود

معرفی رسمی با پادشاه که موقفش در قانون اساسی توضیح گردیده بود مشوره می نمود در رژیم سلطنتی 

    که نباید در آن شرائط مداخله گفته شود. حقوق و صالحیت هایی داشتزمامدار بود و نظر به قانون شاه پاد
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 «:سند!»سخنی چند بر محتویات راپور  -ب 

  :تصویب نکردن قانون احزاب

 1 -  و به آن تعهد سپرده بود حیث نظام سیاسی مملکت قبول کردهه موکراسی را بیداری که د زمام 

دی شرائط دولت مر، ولی هر الیت های سیاسی آن متمم نظام استموجودیت احزاب و فع می دانست که

ب افراطی چپ و خیر و صالح جامعه در نظر می گیرد، احزاتطبیق عملی آن را با مدنظر داشت 

تجربگی  در بی ،را داشته ثبت نشده بودند عمالً فعال بوده اورگان های تبلیغاتی خود راست ولو که قانوناً 

 موکراتیک و حوصله پذیری ستیز رویارویی را یگانه شیوۀ مبارزه می دانستند ویر برخورد های دد

ب خود جوش ااحز قیامامکانات ها و منابع قوی خارجی ذیدخل بود.  دو جریان دست در تشکیل هر

مردم و موکراسی و نا بلدی یدر تأمین توازن سیاسی در مراحل اولی این د امردمی و نقش برازندۀ آنه

بسیار ضعیف به نظر  بدون پشتوانه و نفوذ خارجیهای دارای اعتبار و پایۀ مردمی  رهبری فقر مالی

خاطر بقای سلطنت بوده باشد بلکه ه می رسید. گمان نمی رود که تأخیر در تصویب قانون احزاب ب

ر از سفیر هراس از بروز یک آشوب غیر قابل اداره بوده باشد که این مسائل را زمداری کشور بهت

 .تامریکا درک می توانس

 2-    اب تصویب و به احزقانون در اولین جمهوریت نظام یک حزبی رویکار آمد و در دهۀ اخیر

ولی سود آن برای بهبود حال وطن صد حزب تأسیس و رسماً ثبت دیوان گردید  نام خدا دواساس آن 

 چه است؟

 ۳-  دراعظم صدر انتخابات سرتا سری سهم گرفته پارلمانی آن را گویند که احزاب مختلف سیاسی  نظام

موکراسی افغانستان مطابق قانون ی. در دن گرددیاز حرب برنده در پارلمان و یا ائتالف چند حزب تعی

 است،قابل تأمل در آن احوال ن می گردید اطالق نظام پارلمانی یاساسی صدراعظم توسط پادشاه تعی

 البته تصویب قانون احزاب و شرکت احزاب در انتخابات تطبیق این نظام را تحقق می بخشید.

  

  ر کابینه:دهرج و مرج 

 4-  چون خود در آن وقت مأمور حکومت بودم کدام هرج و مرج خاصی را در کابینه مرحوم شهید

وال، شهید نوراحمد اعتماد، مرحوم داکتر ظاهر و شهید محمد موسی شفیق به یاد ندارم ولی هرج دمیون

و مرجی که در جامعه بنابر مظاهرات و اعتصابات وجود داشت دالئل خاص خود را داشت که توسط 

 .تاشاره نکرده اسآن اپور سفارت امریکا به ر رددست زورمند عقب پرده تنظیم و رهبری می شد. که 

 4- که   (1۹72و  1۹71ی اه سال) ر صدارت داکتر عبدالظاهر بوددترین ناکامی حکومت گبزر

که متعاقباً  آن بودطبیعی خشک سالی و تلفات ناشی از ۀالزم بعد از حادثو ترتیبات حکومت فاقد تدابیر 

ادارۀ حیث وزیر خارجه کمک جهانی را مطالبه و دفتر کمک های عاجل تحت ه محمد موسی شفیق ب

 مرحوم داکتر عبدالوکیل خان در صدارت تشکیل گردید.

 5- صدارت شهید محمد موسی شفیق تهیه شده با بعضی پیش بینی های  نپور ترجمه شده در جریارا

 .لطنت طوری که در مقدمه تذکر رفتهخوش بینانه نه ختم دورۀ س
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

 

لت منتظر و اصالح طلبان راه مسالمت امیدوار کننده را به روی م ینو بموکراسی دریخالصه ایجاد نظام د

ها و معایب آن دوره شد اما رویهمرفته مردم در  ءرسایی و خالی ها نا، نمی توان منکر کمبودآمیز باز کرد

 یک رفاه و آسایش روانی زیست داشته امنیت سرتاسری در مملکت حکمفرما بود.

کمتر به عامل مهم و بنیادی آرامش روحی و خوشنودی مردم یک کشور توجه نموده  ،سنجش انکشاف یاعلم

جهانی  یک سروی ییحیث یک معیار ارزیابی قرار داده اند، در این اواخر یک مؤسسۀ تحقیقاتی آسترالیاه ب اآنر

مدرون ترین و غن درجۀ  خوشحالی و غمگینی مردم هر کشور تکمیل نمود که مردم افغانستان افسرده یرا در تعی

 قرار گرفتند. فهرستترین در باالی 

چرا در راپور خاطر بدون هراس به هر گوشۀ افغانستان سفر می توانست  سفیر امریکا در آن وقت به راحت  

 ؟؟ه استهای خود از آرامش، صلح و صفاه این وطن یاد نکرد
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