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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

 
  و هر چیزی دیگری که ملکیار صاحب توان دارند؛ آزاد دست و قلم

 

 
آقای ملکیار حق دارند که نقد و تعبیر و برداشت سیاسی، شخصی و علمی خود را بکنند و دستشان آزاد            

که هر چه مینویسند و به هر جای که میخواهند رجوع کنند.  من به کار بیغرضانه و صادقانه و درست خود اعتقاد 
 ؛ دا گز و دا میدان.   ارم. اگر ملکیار صاحب کدام قدرت دیگری دارند که از نشر این اسناد جلوگیری نمایندد

 خدمت خوانندگان بیطرف و مسئوالن افغان جرمن آنالین عرض میگردد:
حقیقات تاریخی تمقصد از نشر ترجمه این اسناد کمک به فهمیدن تاریخ گذشته افغانستان و استفاده از این اسناد در 

که نشر  کرداست. اگر یکی از این ترجمه ها بدون نشر اصل سند انگلیسی در اینجا نشر میشد میتوان اتهام وارد 
کننده قصد اغماض و تحریف دارد و مسائلی را بی بنیاد و غیر مستند نشر کرده است. اگر افغان جرمن آنالین کدام 

تائید و نفی میکند من اسناد را قبل از نشر تقدیم خواهم کرد. اگر افغان بورد تشخیص دارد و اسناد را قبل از نشر 
ان جرمن آنالین احترام خواهم کرد و منبعد از طریق من به تصمیم افغجرمن آنالین نشر این اسناد را مناسب نمیداند 

 یگری به نشر صادقانه این اسناد منحیث یک خدمت ادامه خواهم داد. 
 سایت فارسی بی بی سی چنین تشریح شده است:یک تعریف ترجمه در وب

قاعده کلی در ترجمه ، ترجمه مفهوم به مفهوم است نه لفظ به لفظ. باید مفهوم دقیق آنچه مورد نظرنویسنده بوده را "
فهمید و آن را با انتخاب کلمه های مناسب و سازگار با ساختمان طبیعی زبان فارسی به زبان گفتاری فارسی نوشت 

 "ه انگار نویسنده مطلبش را به زبان فارسی نوشته استآنطور ک
http://www.bbc.com/persian/institutional/2008/10/081023_cojo_farsi_6 

کرده  را بهانه لغت به لغت  طرز کار من بوده است ،که  اگر من قصد تخریش و تحریف میداشتم بعوض مفهوم اصلی
زمینه آن را بزرگترمیساختم و لغت به لغت ترجمه میکردم و موضوع را بازهم و مسئله عملیات مخفی وغیره را 

برضد مرحوم میوندوال استفاده میشد، چنانکه وی در زمان صدراعظمی اش توسط چپی  مساعد میساختم که از آن 
آن تهمت به نظر من وقتی از اتهام توطئه هوتکی تذکرداده شد مفهوم مسئله در حالیکه تخریب میشد.  افغانستان یها

زیاده تر جنجالی میساخت . اما دیده میشود که تفهیم شده است و اگر تاکید بر استعمال عملیات مخفی میشد موضوع را 
و همین طرز انتخاب نوع ترجمه هم مورد سوء احساسات جریحه دار شده است من حتی باوجود این احتیاط صادقانه 

خوانندگان محترم افغان جرمن  آن بدینوسیله از  استفاده قرار میگیرد. در هر صورت برای روشن شدن موضوع 
آنالین که مسائل را بیطرفانه قضاوت میتوانند خواهشمندم تا ترجمه ذیل را بند به بند بخوانند و مقایسه کنند و  قضاوت 

 یم شده و یا نه؟هدر لسان دری با صداقت تفمفهوم این راپور و درخواست سفیر امریکا وببینند که آیا   نمایند
 

 .شود منتشر ا فورPL-480 گندم مورد در اعالمیه که بودم کرده درخواست من خود، 4209 نمبر قبلی تلگرام در-1
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 قضیه(C I A ای آی سی ضد بر افغان محصلین های تهمت بخاطر که جنجالی ، خواست در آن از بعد های روز در-2

 به . است یافته افزایش شدیدا ) 9632 نمبر راپور به شود رجوع(محلی مطبوعات در یافته تذکر انتقادات اثر در )هوتکی
 شدیدا صدراعظم غالب گمان وبه ، شد خواهد حاظر جرگه ولسی مقابل در می ماه 5 شنبه سه روز در صدراعظم اغلب گمان
 امریکا متحده اضالع با رابطه ارزش حتی و امریکا متحده اضالع به خود اخیر سفر از که گرفت خواهد قرار فشار مورد
 شده ایجاد افغانستان در امریکا مقاصد مورد در شبه و شک هوتکی ای قضیه با ارتباط در که است حالتی در این .نماید دفاع
 )کابل 9655 نمبر راپور به شود رجوع( .است

 

 

 حکومت تنها نه هوتکی قضیه این که کنیم قبول که ایم نرسیده واقعیت این به اگر میدهیم بازی را خود اصال ما-3
 مالحظه قابل صورت به اینجا در را امریکا متحده اضالع موقف بلکه ، است انداخته مخاطره به شدیدا را میوندوال

 .است رفته بین از امریکا متحده اضالع به میوندوال سفر های منفعت تمام هفته یک فاصله در .است آورده پائین
 

 

 (3a )ما .بیائیم بیرون حالت این از که کند کمک ما به دارد امکان که داریم اختیار در وسیله یک صرف ما ء بنا 
 رفتن از قبل را کجکی بند پروژه اجرای قصد و گندم فروش از است عبارت که را PL–480 پروگرام باید و میتوانیم

 به فرهادی روان بوسیله صدراعظم شخص .نمائیم اعالن می ماه 5 از قبل یعنی جرگه ولسی مقابل به صدراعظم
 .کرد خواهد کمک وی به اندازه بی پروگرام این موقع به اعالن که است فرستاده احوال سفارت
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 اینکه خاطر به نه افغانستان با امریکا متحده اضالع همکاری و کمک نمونه دو این که میدارم درخواست شدیدا من-4
 داریم ضرورت ما اینکه بخاطر بلکه ، )باشد گذشته دادن نجات از شاید میوندوال شخص ( میکنیم دفاع میوندوال از ما

 متحده اضالع حالتیکه در خاصتا بدهیم، نشان امریکا متحده اضالع غرض و مقصد بدون کمک نمونه منحیث آنرا
"  عملیات مخفی را در جدید استعمار امپریالیستی قدرت یک " منحیثتحت حمله است و متهم به این که شاید   امریکا

 .افغانستان به راه انداخته است

 نیومن
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