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 21/08/2015          عارف عباسی
 

 سخنی چند پیرامون نشر اسناد نا محرم

 سفارت امریکا در کابل
 

خود با استفاده از رشتۀ تخصصی و مهارت مسلکی  آقای احمد فواد ارسال  کمال مسرت است که هموطن محترم ما

که عبارت از نشر اسناد دپلوماتیک است که بین سفارت امریکا  افزودندصفحۀ نوی را در پورتال افغان جرمن آنالین 

تحصیالت  موضوعات مختلف در تبادله بوده و تا حال محرم نگهداشته شده بود. پیرامونۀ آن کشور و وزارت خارج

زیابی ار»Intelligence Analysis در احمد فواد ارسال و یکی از اسناد تحصیالت مافوق لسانس شان جناب 

 .می باشد داده اندتذکر  «ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی» و خود آن را  «استخباراتی
 

 استخباراتی یا معتبر جاسوسی و نا محرم ساختن اسناد

Intelligence Documents  آن برداشتن سرپوش گاو صندوق های اسراری است که بر قضایا، رویداد دسترسی به  و

ها و حوادث جهان روشنی انداخته و زمینۀ آگهی در نقش بازی گران قدرتمند در تعیین مسیر سیاسی، نظامی و 

د تا اما این اسنا برای عوام وجود نداشت.که در مورد آن تا حال معلومات سچه و ثقه جهان پیدا می شود اقتصادی 

 حال جزء اسرار ممالک بوده کمتر نا محرم شده.

ری باال س   و مهم ،به سلول های ذخیروی معلومات حساس رخنه نمودن آنتکنولوجی اطالعاتی و مهارت های گرچه  

  WikiLeaks توسط افشا گری های محیر العقولی مهلت ندادهبه آن محرم شدن رسمی اسناد انتظار نکشیده مرتبه برای نا

و همکارانش توسط رخنه نمودن در مغز های ذخیروی اسناد مهم در سال اول  (Julian Assange) .صورت گرفت

 .ندگردیدری س  سند ملیون  1.2 آوری به جمعموفق  (200۶) فعالیت خود

ری ادارۀ امنیت ملی امریکا اسناد س  متخصص امور کمپیوتر  .ای .آی .کارمند اجیر سی  Edward Snowden همچنان

در روسیه بوده در صدد تقاضای  فعالً تعقیب قانونی امریکا قرار داشته حیث یک مجرم تحت ه را افشاء نمود که ب

 پناهندگی سیاسی در کشور سوم است.

، وسائل، مصارف و پایگاه سند مربوط تجهیزات ۷۶۹00ود ددر ح 200۷در جوالی سال  ویکی لیک فعالین انترنتی

معلوماتی در دست نبود نشر کرد. و  بارۀ آن  در و بوده ریهمه س   که در زمان جنگ  های امریکا را در افغانستان

نشر  به را، کشتار افراد ملکی و محبوسین عراقی  اسند مربوط بمبارده ۴00000 میالدی 2010همچنان در سال 

گاه دستآخرین فعالیت شان رخنه نمودن در   .پیدا کرد رادوسیه سری زندانیان گوانتانامو  ۷۷۹و دسترسی  به  سپرد 

 در سرتاسر دنیا بود.تلگرام های وزارت خارجۀ امریکا به سفارت خانه های شان  محافظوی اطالعات
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 خالصه یک انقالب افشا گری توسط فهم تکنولوجی بوقوع پیوست.

ا مشابهت به افش پورتال به نشر رسیدهاسنادی که تا امروز توسط جناب محترم احمد فواد ارسال دستیاب و در این 

 که بیشتر نمودتصنیف    Intelligence  Documentsحیثه بو نمی توان آن را  نداشته و سنودن گری های ویکی لیک

می باشد در این مورد برای تفکیک این دو توضیح و تعریف ری قلمداد شده لو که س  مکاتیب عادی دپلوماتیک و

چ در هی سپرده شده.نشر  به و د بدون کوچک ترین تبصره به دری ترجمه شدهاسناعین چه  مشخص ضرورت است،

، بعضی از این مکاتبات در شرائط خاص خود حائز بر ایجاب مهارت فنی صورت نگرفته ایک تحلیل و مطالعه ای بن

  .است غنی وزن گران سیاسی از دارائی اهمیت بوده و

و روشن است که این اسناد محرم تصنیف این ابتکار محترم احمد فواد ارسال را به دیدۀ قدر و احترام می نگرم من 

رای ب شدهمعلوماتی و غنای مدارک توجه نت در نشر بعضی اسناد توجه الزم به اهمیاما  ری تلقی گردیدهگردیده و س  

لب برازنده نبوده و محتویات بیشتر بر افواهات استوار ااوی مطح بعضی از این اسنادیک افغان آگاه و صاحب مطالعه 

و نقل قول از افغان ها بدون ذکر نام منابع و مؤاخذ معتبر دپلوماتیک  تا ذکر است و حالل نمودن معاش راپور دهنده

 شان. البته این تبصره متوجه محترم احمد فواد ارسال و ابتکار سودمند شان نیست. و مواقف رسمی

امریکا   Intelligence Documentsاگر امکانات دسترسی بر اسناد جاسوسی که چه بیشتر مورد دلچسپی خواهد بودآن 

ل به واشنگتن کاب .ای .آی .سند مهم استخباراتی دفتر سیاگر  تحوالت گوناگون سیاسی افغانستان میسر می شد. مثالً  در

 .آمدد خان با برژنف بدست می ؤودتای سرطان و یا آخرین دیدار دایا دفتر اسالم آباد و یا تهران در قبال ک و

 از لحاظ سیاسی حائز اهمیت خاص بوده دو که هر ،دو سند است ین آنمهمتر راپور های منتشره از جملهبه نظر من 

حیث یک خود آقای احمد فواد ارسال من ایجاب می نمود تا در قدم اول  .ارزیابی بیشتر بود غور، مداقه و مستلزم

ورد د را مباید این دو سنخبرگان ما به ارتباط مباحث جاری  ی هریک تحلیلی می داشتند و ثانیاً متخصص فن باال

 .ارزیابی قرار می دادند

د ؤمریکا، داا)  Armin H.Meyer «نائب سفیر وقت»آرمین اچ مایرصاحبه با میکی  نظر من از جملۀ دو راپور مهمب

د/ محمد ؤحیث قاصد محمد داه است و دومی مراجعۀ مرحوم سید وحید عبدهللا ب (خان، پژواک و بیطرفی افغانستان

 .نعیم به سفارت امریکا

و اهداف خاص  «آیزنهاور»به کابل حامل عرضۀ دکتورین  رفتن هیأتیراوی داستان  «مایر»در راپور اول مصاحبۀ 

 و محمد نعیم خان  د خانؤبه کابل و مالقات شان با محمد دا عضو پارلمان امریکا James Richards تحت ریاست آن

 از مالقات رسمی مجلس قبل نکات برازنده و قابل توجه که از اهمیت این دکتورین و این سفر می کاهد در و .است

 که هدف و منعکس می گردد ،«جیمز ریچارد»در سفارت و اظهارات مأمورین وزارت خارجۀ امریکا، همراهان 

را بکلی تغییر داد، افغانستان از زمرۀ ممالکی بود که از محتویات  «جیمز ریچارد»ماهیت اصلی این سفر و پیام بری 

وزارت خارجه خالف آن چه در دکتورین تذکر  مطلع بوده و به این سفر موافقه نمود، مأمورین «آیزنهاور»دکتورین 

توصیه نمودند که هیچ نوع تعهدی مطابق این دکتورین به افغانستان نسپارد یعنی اگر  «جیمز ریچارد»رفته بود به 

را جافغانستان مورد حملۀ همسایۀ شمالی اش قرار گیرد یا این که امریکا توان دفاع را ندارد و یا نمی خواهد در این ما
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مز جی»بیچاره  .توان خود را به ایران سپرده ایم گفتند فعالً ما تعهد باالتر از «جیمز ریچارد»د. همراهان وششامل 

 دانست. داز آمدن پشیمان و آن را ناکامی مأموریت خو «رچارد

صورت دقیق دریافت که ه میتوان ب  Leon Poullada واقعیت موقف آن روز امریکا را در قبال افغانستان در نظر 

ن آ بخریم که صاحب آن کس دیگر است. در اساس البیتما چرا برای خانه ای از تفریح لب بحر مثال داد و گفت 

سایگی هم برهۀ تأریخی امریکا منافع اقتصادی خود را در ایران و منافع ستراتیجیک خود را در پاکستان می دید و از

شوروی در افغانستان  هراسی نداشته و می خواست شوروی را در افغانستان ل نفوذ شوروی با افغانستان و احتما

سرگرم نگهداشته  با کمک های ناچیز توازن نسبی را ایجاد و حضور خود را بحیث سیاهی سر فالیز آشکار می 

 ساخت. البته این موقف با دکتورین برزنسکی و ریگن تغییر کرد. 

ورت صی امریکا و نه برای افغانستان دست آوردی داشته دکتورین آیزنهاور رنگ باخت. و بارد نه براچسفر جیمز ری

یک بینی خمیری با استعمال کلمات مغلق دپلو ماتیک یک اعالمیۀ مشترک ترتیب گردید و درسی اولی بود که 

 دولتمردان افغانستان ار بی تفاوتی امریکا  و بی اهمیت شمردن افغانستان آموختند. 

و وزارت خارجۀ آن کشور مبنی بر دیدار مرحوم سید وحید  ارد و بدل شدن تلگرام ها بین سفیر وقت امریک  -دوم 

 الً احتما عالوه نمودن نام محمد نعیم خان شاید) عبدهللا با سفیر و دیگر اعضای سفارت بحیث قاصد محمد داود خان

خود موضوع بی نهایت اهل خبره، محقق و مؤرخ افغان از دید یک  .است (. نویسندهوزن بخشیدن سیاسی بوده باشد

 توان از دو جهت حائز اهمیت خواند: این موضوع را می  ارزنده و ارزشمند است که

 و ابراز نظریات متفاوت.13۵2سال  سرطان 2۶که مصادف بود به جوش مباحث پیرامون کودتای  آن زمان نشر - 1

 .برای چنین پیام خاص قبل از وقوع کودتا اسرار آمیز وحید عبدهللا به سفارت امریکا مرموز و  مراجعۀماهیت  -  2
 

 ره هاتبص نمودند و گرفته همه از آن تحسین و تمجید استقبال شایان همکاران پورتال قرارمورد  تلگرام هانشر این 

بعضی ها قبالً از آن اطالع  به آفرین و شاباس خالصه گردید و اکثریت بی اطالعی قبلی را از آن اظهار نمودند

  .از چنین رویداد بی اطالع بودیم نویسندهشمول ه داشتند ولی دیگران ب

ترجمه و نشر  م فواد ارسال از صمیم قلب اظهار امتنان نموده وراینجانب به نوبۀ خود از زحمت و ابتکار عمل محت

ی کودتا چگونگ ، درو ذوات محترم شامل بحث دانشمنداین سند را بسیار به موقع و مناسب یافتم. توقع داشتم محققین 

 تحلیالتی داشته باشند.  مهم و عوامل آن در روشنی این رویداد

و ارزیابی های همه جانبۀ علمی و  13۵2سرطان سال  2۶نشر چنین سندی در اوج مباحث داغ در مورد کودتای 

عد دیگری را در مساعی محمد داؤد برای احراز قدرت افزود و این رویداد اگر از جانب امریکا بی اهمیت تحقیقاتی ب  

وقوع دگرگونی سیاسی در مملکت موضوع مهم و بسیار جدی بود که مستلزم غور و سطحی تلقی گردید اما به ارتباط 

 .ی شددیده مو مداقۀ عمیق 

 ؟هللا با سه سؤال خاص ذیل از سفیر امریکا طالب معلومات گردیدچرا سید وحید عبد

 (تصرف نقل از اصل ترجمه بدون) را بدست بگیرد چیست؟د دوباره قدرت ؤمورد این که سردار داامریکا در موقف - الف
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توانند که امریکا در مورد دوباره بدست گرفتن قدرت توسط آنها  امریکا حساب کرده می باالید/نعیم ؤآیا دا - ب

 خوشبین خواهد بود؟ 

کمک های اقتصادی و حمایت معنوی از حکومت  ۀد/نعیم امریکا به ادامؤبعد از بدست گرفتن قدرت توسط دا آیا -ج 

 افغانستان ادامه خواهد داد؟ 

 افغانستان را حفاظت خواهد کرد؟  لالمتحده امریکا استق اضالعآیا  -د

د خان واقعاً برای رسیدن به قدرت از امریکا ؤآیا محمد دا سؤال پیدا می شود که هدف اصلی این مأموریت چیست؟ 

ت صور و به نحوی که عملی شد کمک می خواست؟ اگر جواب مثبت می بود آیا بازهم کودتا با ترکیب همین حلقات

د خان/ ؤر رژیم های چپ گرا چگونه محمد داجوش جنگ سرد و موقف امریکا در برابمی گرفت؟ با در نظر داشت 

ست یتوقع کمک امریکا را در از پا انداختن سلطنت توسط کمون ندهمجرب و گ  حیث دو سیاست مدار ه محمد نعیم خان ب

 ها داشتند؟

، م، پادشاه، صدراعظخان داده نشدهد ؤدر مورد چگونگی به قدرت رسیدن دابه روی همین دلیل در این سؤاالت تفصیلی 

د خان است بدون ؤدۀ قدرت دااو مالقات اولی صرف خلق مفکورۀ امکانات اع رئیس ولسی جرگه و یا رئیس جمهور

 رفتن به جزئیات.

در مورد عوامل  نموده وبه سفارت ارائه  را معلومات نادرست و اغواه کننده عمداً در تماس های بعدی وحید عبدهللا 

 :چه روایت شدهز دروغ بافی استفاده نموده، چناناد خان ؤه های فعال شدن داو انگیز

در   هللار در دولت را که وحید عبدیپرسید که این تغی هللامور سفارت امریکا از وحید عبدأدر جریان این صحبت م»

د هیچ کدام قدمی را ؤگفته بود سردار دا هللاینکه خود وحید عبدا مورد آن صحبت کرده بود چطور امکان دارد خاصتاً 

 جواب داد:  هللاستان را زیاده تر از این در جهات مختلف تقسیم و پارچه نماید. وحید عبدننخواهد برداشت که افغا

 د هنوز هم بر این پرنسیپ معتقد است. ؤسردار دا - الف

 «د دوباره بر سر قدرت بیاید.ؤابه این هستند که سردار د متمایل» یک تعداد از اعضای فامیل شاهی - ب

کوشش می نمایند تا جناب اعلیحضرت را با  النهمارشال شاه ولی خان و خانمش از چند وقت به اینطرف فعا - ج 

 .سردار داود و سردار نعیم آشتی بدهند

ه اسی بحیث یک خدعۀ سیه هر سه مورد خاص خود ساخته و خود پرداختۀ وحید عبدهللا و ولی نعمتان شان بوده که ب

د خان را یک پدیدۀ ؤدا ۀقدرت رسیدن دوباره در این صحبت سعی گردیده تا ایجاد تغییر و ب خورد امریکا داده شده

د خان ؤآیا دا ،روشن نیست د خان مطابق آرزومندی اعضای خانوادهؤی شمرده بدون توضیح موقف جدید داخانوادگ

د ؤو اجازۀ فعالیت سیاسی دادن به داپادشاه شدن و یا تعدیل قانون اساسی خود راعظم و یا دمشاور پادشاه، صحیث ه ب

 .که همه گنگ است خان

 ادعا و تعهد اولی سید وحید عبدهللا را رد می کند.اول تصمیم به کودتا خود 

 قدرت گردد.ه د خان بؤود که خانواده زمینه ساز عودت داموجود نب ه ایدوم سند، نشانه و عالم
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 5تر 5 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

 

و در ابراز آن تأمل نمی کرد  د خان داشتهؤدر برابر داعحیب  ولی خان تا سقوط سلطنت خصومت سوم مارشال شاه

 د خان وجود نداشت.ؤانمش برای آشتی دادن پادشاه و داخو مبنی بر وساطت او  ه ایو کدام نشان

 ،اصطالح عوام و به بهر حال این تماس های نا فرجام که معلوماتی در تداوم آن وجود ندارد اگر خدعۀ سیاسی بود

توان در پیام های سفیر  آن را می تأثیراتبسیار ماهرانه بازی شد و  َپل خواباندن امریکا و مغشوش ساختن اوضاع

 به وزارت خارجه یافت.

 -له سوم أمس» در جایی گفته که او د خان تضاد موجود استؤل سفیر در مورد به قدرت رسیدن داگرچه در تحلی

د از ؤه داکند ک هجری شمسی تائید می 1350مطابق حمل سال 1۹۷2مارچ سال  28ریخ أبه ت NHK 3262 راپور

داند. این را  د را بعید نمیؤمت انتقاد کرده است. و احتمال دوباره به قدرت آمدن سردار داناکامی و عدم حرکت حکو

 «داند د را بعید نمیؤه و تکرار می نویسم که احتمال دوباره به قدرت آمدن سردار دادوبار

د از ؤس دوباره به قدرت رسیدن سردار دابه نظر من چان» وید کهگمی  دیگر تحلیل خود در تلگرام 5لی در بند و

 .باشد ت بعید میاحتماال

 با مدنظر داشت روابط و عالئق سفیر امریکا امکانات کودتا را کامالً نفی نموده و چنین استدالل می کند کهبهر حال 

ر تغییر ه، ام او اخطاریه به خاندان بوده و کاری خارج حلقۀ خاندانی انجام نمی دهدد خان به خانواده هر اقدؤدا

 د خان را در چوکات نظام خاندانی می بیند.ؤاحتمالی و اعادۀ قدرت دا

این که تا کدام حد ارزیابی های سفیر مربوط شرائط و واقعیت های آن روز افغانستان بود و یا برداشت از تماس های 

 عبدهللا روشن نیست.وحید 

د ؤدام دااقحیث قاصد به سفارت امریکا از جهت سیاسی دستاویزی بوده می تواند که ه البته مأموریت وحید عبدهللا ب

س انماید، و این تمتوجیه  احزب چپ گرا را کنار خود ر آوردن خان را به کودتا، توسعۀ روابط تنگاتنگ با شوروی و

 نماید که مراجعۀ اول من به شما و تقاضای کمک از شما بود. که به امریکا اذعاند خان داده باشد ؤها سندی به دا

 :در مضمون تحت عنواندانم که محترم احمد فواد ارسال  در اخیر قابل تذکر می

 2015اگست  10مؤرخ  نتجه گیری ها و منابع اصلی و فرعی ،و تجزیه تحلیل تأریخیمورد تحقیق چند سخنی در 

را ارائه فرموده اند، فرمودۀ شان  ه ایشان ادا نموده نکات مهم و برازندبر اساس رشتۀ تحصیلی مکلفیت متوقعه را 

در  ،مهیا نبود، بلیدوران خودش ی در آن که معلومات صد سال و پنجاه سال بعد برای زمام داری و یا دولت مرد

برای  د خانؤدا تصمیمی چرخید م 13۵2سرطان سال  2۶صدق می کند، چون بحث روی کودتا  این گفته بسی موارد

د خان برای خود پایۀ حقیقی مردمی ایجاد ؤچون دا انتخاب همکاران همه با آگاهی کامل صورت گرفته کودتا و

شد از یک جریان نسبی متشکل با پشتوانۀ قوی اجنبی  برای نیل به آرزوی دیرینه نست و یا این مجال برایش داده ننتوا

 در تحلیل اوضاع فعالً معلومات فزونتر از آن زمان وجود ندارد. و داستفاده نمواش 

 

 پایان
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