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

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

 
  خان با کیسنجر، منطق و دیپلماسی ده کجا درخت ها کجا؟مذاکره شهید داود 

از جمله هزار ها رهنمای دیپلماسی در مورد شرایط الزمه دیپلماسی توضیح شده است که برای پیشبرد دیپلوماسی موفقانه دریکی 

 در پهلوی قضاوت صحیح ، یک سلسله الزمه های دیگری هم ضرورت است به شمول موارد ذیل:

 کره کننده باید یک شنونده هوشیار باشد، یعنی نه تنها بشنود بلکه بفهمد چه گفته میشود.دیپلمات مذا .1

هوشیاری درک و کنترول احساسات خود و درک و برخورد مناسب با احساسات طرف مقابل  دیپلمات مذاکره کننده باید .2

 را داشته باشد.

 به طرف مقابل این احساس را بدهد که وی نقطه نظر طرف مقابل را میفهمد. دیپلمات مذاکره کننده باید .3

 توانائی استفاده از فرصت ها را داشته باشد تا طرف مقابل را به نظر خود متمایل بسازد. دیپلمات مذاکره کننده باید .4

 یجاد کند.بتواند یک فضای اعتماد و دوستی و همکاری در بین دو طرف ا دیپلمات مذاکره کننده باید .5

 مودب و با نزاکت باشد. دیپلمات مذاکره کننده باید .6

diplomacy.html#ixzz4TyYyH3jh-http://www.skillsyouneed.com/ips/tact 

دیپلماسی هنری است که مذاکره کننده نظر خود را ابراز میکند بدون این که  یک نقل قول از اسحق نیوتن است که گفته است که

 برای خود دشمن خلق کند. 
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مذاکره دیپلماسی شهید داود خان با کیسنجر و هزاران طرز دیگر وجود دارد()که صرف نمونه است اگر بر مبنای اصول فوق 

مطالعه شود دیده میشود که شهید داود خان با حوصله ، فراست و هوشیاری زیاد این مذاکره را به پیش برده است. برمبنای 

حبت موضوعات دیگر و مزاق درمقابل طرز خاص مذاکره کیسنجر که در صاصولی که در باال توضیح شد، دیده میشود که 

،  در سرتاسر مذاکره شهید داود خان با ادب و نزاکت و حوصله مذاکرات را به پیش برده است. وخنده را  داخل  میساخته است

اگر شهید داود خان احساسات طرف مقابل، فضای مجلس، و ادب و نزاکت و مقصد و موقف خودش را در نظر نمیگرفت 

ل خنده و مزاق های کیسنجر مثال در مورد لیلیه دختران و موضوع سناتور ها عصبانی میشد و یا عکس عصبانی میشد و در مقاب

العمل نادرست نشان میداد. اما شهید داود خان با ادب و حوصله دیپلماتیک و درک فضا و مقصد اصلی خودش و دولتش از 

 یپلماتیک را موفقانه به پیش برده است.  مذاکرات عکس العمل مناسب از خود نشان داده است و مذاکره مشخص د

german.net/upload/Tahlilha_PDF/Arsala_ShaidDaoud_Kissinger.pdf-http://www.afghan 

ه مقصد اصلی خود بوده است، در استراتیژی مذاکرات خود موقف امریکا را درک شهید داود خان  در عین حالی که متوج     

کرده و در کوشش بوده است که بنا به گفته باالی اسحق نیوتن نظر خود را ابراز کرده و به مقصد خود تمرکز کرده است بدون 

است. اگر کسی توقع دارد که وی به کیسنجر این که از کیسنجر و دولت امریکا برای خود دشمن خلق کند که این کمال دیپلماسی 
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میگفت به ما کمک استخباراتی کنید و ما با پاکستان کدام حرفی نداریم و پاکستان  باید پشتونستان را آزاد کند، توقع غیر منطقی و 

پلماسی غیر دیپلماتیک بوده و است. شهید داود خان در این مقطع مشخص یک مقصد سیاسی داشته و یک مذاکره رسمی دی

 میکرده است نه بحث منطقی.

سال بعد جنابانی بر شهید داود خان انتقاد بیجا کرده و این مذاکره مشخص  شهید داود خان را انتقاد کرده و صحبت  40حال اگر 

 از   مغالطه و منطق کرده اند باید خدمت شان عرض شود که برادران  ده کجا درخت ها کجا؟ 

بر شهید داود خان را  اتهام نادرست مارکیتنگ کتاب فروشی صمد غوثهمان کسانی بوده اند که اکثر این منتقدان از جمله 

 محکوم میکردند و انتقاد میکردند که داود دیوانه و عصبانی برخالف اصول دیپلوماسی در مذاکره با برژنف عصبانی شده است. 

ه اینجانب بدون خطا هستم و نه این جنابان منتقد، اما اگر در مورد این نه داود خان شهید بدون خطا بود ن                            

مقطع خاص جمهوری شهید داود خان ، این کوشش مشخص وی برای دفاع در مقابل دشمنان چپ و راست افغانستان و این 

 ل آن در ذیل تقدیم میگردد:مذاکره مشخص بحث کنیم این جنابان منتقد خود مرتکب خود مغالطه های منطقی کرده اند که چند مثا

در این نوع مغالطه منطقی انتقاد کننده برای این که  .میگویند  Straw Manکه در انگلیسی آن را   –مغالطه مقام نقد  .1

هدف خود را مورد حمله قرار بدهد با مبالغه کردن و تحریف در مورد هدف و دور از موضوع بحث راه را برای 

استدالل غیر منطقی خود مساعد میسازد. حمله به شهید داود خان در این مذاکره دیپلماتیک مشخص با ادعای تحریف 

 حقیقت راه درست کردن است برای استدالل غیر منطقی منتقد.شده در 

میگویند. در این نوع مغالطه منطقی  Ad hominemمغالطه حمله شخصی: که در انگلیسی  گرفته شده از التین آنرا  .2

 با حمله نادرست و بیجا به شخصیت و کرکتر شخص راه را برای استدالل غیر منطقی حمله کننده باز مینمایند.

در این نوع مغالطه منطقی با استفاده از  میگویند.  Hindsight biasلطه از اول معلوم بود: که در انگلیسی آنرا    مغا .3

معلوماتی که سال ها بعد بدست آورده است عمل و حرکت و تصامیم انتقاد شونده را در دز زمان سابق انتقاد میکند و به 

وی امروز بعد از سال ها بدست آورده ، شخص منتقد شده سال ها  صورت غیرمنطقی توقع میکند که معوماتی را که

قبل در دست داست. یا  اینکه منتقد تظاهر میکند که انتقاد شونده  از این همه معلومات  آگاه بود و قصداً اینکار را کرده 

 ند.گویمی  morning quarterbackMondayدر امریکا در اصطالح مردمی این نوع انتقاد را   .بوده است
هر روز دوشنبه به هزاران منتقد بر اداره کننده اصلی بازی فوتبال امریکائی کواتر بک انتقاد میکنند که باید می دوید یا 

به این شخص پاس میداد و غیره، در حالی که هیچ کدام در میدان عمل و در شرایط آن نبوده اند و از چشم آن شخص 

 ت ها را در آن وقت و از چشم وی ندیده اند. میدان را ندیده اند و فشار ها و فرص

بیدل افغان زاده کابلزاده  و قهرمان منطق سبک هندی شعر دری از منطقی ترین شاعران بوده است و به گفته ای یک تعدا زیاد 

آنهای که از استادان درک شعر بیدل برخالف دیالکتبک غربی تناقضات را برای آشتی دادن و مثبت ساختن به کار برده است. 

 بیدل پر معنی را منحیث اعالنات تجارتی تلویزیون برای شهرت و شاید ثبوت ناحق خود بکار میگیرند در راه وی نیستند.

 زبان یكه از نامحرمي ها یي بسا معنا

  با همه شوخي مقیم پرده هاي راز ماند                                                

 هند نشین( -زاده افغان) بیت از بیدل کابل 
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