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 تاماهتا در و یا یآ یس روپار زا هدافتسا دروم رد یتاکن

 
 

با عرض احترام به شخصیت مرحوم میوندوال، با عرض احترام به فامیل و خاندان وی و با عرض                            

افغان جرمن آنالین عرض میگردد که به همان ترتیبی که  احترام به طرفداران شخصیت ، و خدمات وی ، خدمت خوانندگان

یه و مطالعه تاریخ و خاصتاً تاریخ افغانستان من قباٍل چندین بار عرض شده است منحیث یک شاگرد تحقیق ، تحلیل و تجز

شخصاً کوشش دارم که واقعات تاریخی افغانستان را از طرز دید عینی و آفاقی مطالعه و تحقیق کرده ودر اختیار خوانندگان 

 موحرم لتق دروم رد یا یآ یس دنس هنوگچ هک دش هداد حیضوت الً بق یهاوخ رظن هچنیکلیک رد .عالقمند این مسائل قرار بدهم

 نآ زا مدوخ و تفرگ رارق ناگدنناوخ سرتسد هب دنس تیلوئسم ساسحا اب و دیسر میارب نم یصخش ثبشت نودب لاودنویم

محترم عرف عباسی با  .داد مهاوخ رارق هدافتسا دروم لیلحت رد هدنیآ رد ارنآ یسایس هعقاو نآ لیلحت رد دانسا زا یکی ثیحنم

 :صراحت اعالن کرده اند که در طرز دید ایشان 

 دور یک های رویداد وقایع، دانایی و آگاهی با که هموطنم عینی شاهد یک قول نقل وروایت ارزیابی تحلیل، من برای"

 نماید می ارائه خود شهرت و مردم اعتماد از برداری بهره بدون داری امانت و صداقت کمال با را تأریخی مشخص

  امریکا سفرای راپور «اسناد « ،ها صد به نسبت است احترام قابل بیشتر و ارزشتر با ، تر معتبر تر، صائب مراتب به 

 پیرامون وظائف الیحۀ ایجابات مطابق موقوته بطور خود متحابۀ دول به که ......پاکستان و ایران جرمنی، انگلیس،

 بنابر میزبان یافتۀ انکشاف کم های کشور در مخصوصاً  راپورها این در و فرستند می میزبان ممالک سیاسی احوال

 دوستان روایات به بیشتر اطالعاتی معتبر منابع و مدنی حقوق دفاع های سازمان اطالعاتی، تحقیقاتی مؤسسات نبود

 می ورزیده تمسک سرچوک افواهات به یا و )دهنده راپور (کشور همان استخباراتی گماشتگان ویا سفیر شخصی

 ."شود

با احترام به طرز دید و عقیده و اعالم قاطعانه نظر محترم عباسی، به نظر سیاسی ایشان احترام قایل شده و                      

و از آنجائی که من   ایشان حق دارند منحیث یک موضعگیری و برداشت سیاسی تاریخی نظر خود را داشته باشند،

از طرف دیگر با احترام به  .محترم عباسی ندارمموضعگیری سیاسی در این تحلیل تاریخی ندارم ، ضرورت به بحث با 

سال  01رد اتهامات تذکر داده اند که این قضیه را در طول  نظریات محترم ملکیار از آنجائی که محترم ملکیار در مقاله 

 .تحقیق و تحلیل و تجزیه کرده اند و منحیث یک سکالر موضوع شناخته میشوند، مطالبی عرض میدارم

موضوعات را به صورت   در این ارتباط باید عرض شود که یک محقق یا به گفته محترم ملکیار سکالر،                   

اسناد و نظریات موافق و مخالف را در کنار هم قرار   که  عینی تحلیل و تجزیه مینمایند و طرز تحقیق شان متضمن این است

همچنان  . جنبه مسئله را مورد سوال قرار میدهندهد تقدیم میدارند و هر داده و نتیجه گیری معقول خود را با ارائه اسناد و شوا

باید تذکر داده شود که در علم و خاصتاً در علوم اجتماعی که تاریخ جزئی از آنست، نتیجه گیری کامالً قاطعانه بوده نمیتواند؛ با 

جدیدتر و مؤثق تر و معتبر تر بدست آید و نتیجه  در نظرداشت این که در اکثر اوقات این امکان وجود دارد که اسناد و شواهد

در همین ارتباط سکالر شپ و مقاله رد اتهامات نکات ذیل عرض میگردد، امید است که این نکات منحیث . تغیر بدهد گیری را 

 :جبهه گیری شخصی، سیاسی و یا طرفداری و ضدیات تعبیر نگردد
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 :صاحب چند موضوع را طرح کرده اند در مورد اصل سند سی آی ای محترم ملکیار    .1

a)    در این . محترم ملکیار صاحب سند سی آی را سال ها قبل دیده اند، اما به نتیجه گیری رسیده بوده اند که بی ارزش است

مورد باید گفت که یک محقق و سکالر مجبوریت دارد که هر سند بدست آمده را یاد آوری کند و بنویسد و بگوید که یک چنین 

در آنصورت تحقیق شان کامل بوده و بعداً موضوع به میان نمی آید . سند بی ارزش است سند را دیده اند و بنا به دالیل ذیل این

کرده نمیتواند که این محقق و سکالر این سند را پنهان کرده و یا این قسمت و یا ( درست یا نا درست) و هیچکس این ادعا را 

پوهنتون ها ی بین المللی اگر ریسرچر یا محقق یک  در. آن قسمت آن را قبول ندارد و اگر پنهان کرده چرا پنهان کرده است

رنوال سندی را قبل از شروع محکمه به څا سند را تذکر ندهد ریسرچ مورد سوال جدی قرار میگیرد و در محاکم اگر پولیس یا

 .وکیل مدافع و قاضی معرفی ننماید ولو که شخص متهم گنهکار باشد قضیه از محکمه رسماً عزل میگردد

b)    اینکه وسایل و سیستم های سنجش راپور و   اول به صورت عموم آی ای و هر تشکیالت استخباراتی دیگر در دنیاسی

دوم این که نظر به مشکالت و خطرات این نوع تشکیالت استخباراتی . راپور دهنده دارند؛ البته در هر سیستم استثنا وجود دارد

یک سکالر میتواند بگوید که این راپور دهنده از استثناآت . تخدام نمیکننداشخاص صرف معاش گیر و روزگذران را معموالً اس

اما حکم قطعی صادر کردن محققانه . بوده و راپور هایش همه بر اساس آوازه های سرچوک بود ؛ آنهم با این دلیل و آن دلیل

 .نبوده و از ارزش استدالل سکالر میکاهد

c)     شده سند ترجمه شده مذکور، محترم ملکیار صاحب نظریه کلی و باز هم قطعی در مورد قسمت های سیاه شده و حذف

در حالیکه بند آخر راپور در این . صادر کرده اند که که قسمت های حذف شده همه نام اشخاص رابط و یا خبر دهنده میباشد

ر ها و اسناد که به مشاهده همه سند مشخص که متعاقب موضوع پاکستان آمده است کالً حذف شده است و بر مبنای دیگر راپو

 .رسیده است اسمای اشخاص ومنابع در بند های جداگانه نوشته نمیشود

رد  قاطعانه  تحقیقات خود هر سه را  سه ادعا در سند ترجمه شده سی آی ای که محترم ملکیار با استناد به در مورد    .2

اما اگر طرز دید و کار علمی سکالرشپ مطرح شود ؛ بهتر خواهد بود با استدالل و . مینمایند، که من هیچ مشکلی با آن ندارم

قاطعانه رد کردن بدون ارائه دلیل و سند از نظر تحقیق علمی و . سند هر یک این ادعا ها را جداگانه یک به یک رد نمایند

 .سکالرشپ درست به نظر نمی آید

عمده ترین قسمت مقاله ملکیار صاحب در مورد امکان نقش پاکستان در موضوع اتهام کودتای مرحوم میوندوال     .3

بر  مربوط میشود و در این مورد قاطعانه نظر میدهند که مرحوم میوندوال با هیچ کشور خارجی ارتباط نداشت اما برای

مصاحبه ویدیوئی  محترم ملکیار صاحب در رد اتهام دخالت پاکستان . تالش میکرد انداختن خاندان شاهی به شمول داود خان

در اینمورد . خود با حسن شرق و نقل قول های از نور دمحم دلیلی و باز دمحم زرمتی را منحیث ثبوت مورد استفاده قرار داده اند

 :نکات آتی عرض میشود

a)    رف مقابل نظریه محترم ملکیار صاحب میتواند نظر بدهد اگر منحیث یک سکالر و محقق به صورت عینی دیده شود ، ط

که میشود فرض کرد که محترمین نور دمحم دلیلی و باز دمحم زرمتی بکلی درست فرموده اند، اما این امکان هم وجود داشته 

دمحم دلیلی و باز میتواند که یک شخص هوشیار و فهمیده تحت تعقیب مانند مرحوم میوندوال که شاید صد فیصد بر محترمین نور 

بناًء درجه ارزش . دمحم زرمتی اعتبار ندارد و بالفرض در یک حرکت شامل بوده است باید هم چنان جوابی به اوشان داده باشد

اشخاص و قصد این اشخاص از گفتن آن نقل قول در یک تحقیق  دادن ، طرز ارزش دادن و درجه ارتباط به قضیه در نقل قول 

 .تحلیل و تجزیه قرار بگیرد؛ اگر قاطعانه حکم نشود برای ارزش استدالل بهتر خواهد بودسکالرلی باید مورد 

b)    نظر حسن شرق هم باید از نظر صداقت حسن شرق به ملکیار صاحب، به ولی نعمتش داود خان ، و به افغانستان در نظر

آیا عذاب وجدان وی را نا آرام کرده؟ ویا . ا میدهدو باید در نظر گرفته شود که در چه وقت و زمانی وی این نظرر. گرفته شود

یک شخصیت ملی قصد پرستیژ خریدن دارد؟ ویا واقعاً از   اینکه وی در آستانه کتاب نویسی و عرض اندام دوباره منحیث

 .دریک تحقیق عینی و علمی تاریخی هر سوال الزم و مرتبط باید پرسیده شود  موضوع اطالع دقیقی دارد؟



  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

c)    مرحوم میوندوال برای برانداختن داود خان تالش  نظر یا فرضیه فوق محترم ملکیار صاحب درست باشد که اگر

، آیا از نظر تحقیق عینی و سکالرشپ این جایز بوده نمیتواند که بالفرض سوال شود که مرحوم میوندوال چگونه  میکرد

میخواست در عالم اسباب اینکار را انجام بدهد؟ آیا تحقیق در مورد کوشش پاکستان در تخریب و شکست داود خان و تحقیق و 

 تحقیق علمی و عینی جایز نیست؟مطالعه در سهمگیری آنها در یک چنین کودتا در یک 

درمورد قسمت آخر مقاله محترم ملکیار صاحب باید عرض شود که سوال های وی در مورد سی آی ای و آی اس آی     .4

از دیدگاه تحقیقاتی عینی باید یک محقق بپرسد که آیا واقعاً یک چنان توطئه وجود داشت ؟ آیا این امکان . بکلی درست است

آی بدون اطالع سی آی آی عمل کند؟ اگر سی آی ای شامل و باخبر بوده چرا این راپور نویس از نفر خود یاد داردکه آی اس 

مطالعه و تحقیق همه  یک محقق بیطرف سوال های فوق را با درنظرداشت مطالب ذیل  البته   نکرده و منکر شده؟ وغیره؟ 

 :جانبه خواهد کرد 

a)     منحیث یک سکالر و محقق با استفاده از اسناد و شواهد موجود نتیجه گیری شود که نه کود این امکان زیاد وجود دارد که

اما این هم امکان دارد و باید تحقیق شود که شاید پاکستان دست به . تائی بوده و نه پاکستان و نه امریکا در آن دست داشته است

و اختالف نظر سی آی ای و آی اس آی از زمان ایجاد آی اس  همکاری. اقداماتی زده باشد که امریکا از آن باخبر نبوده است

تا امروز چندین بار سر زبان ها افتاد و خواننده های محترم یک مثال 0401آی توسط صاحب منصبان استخباراتی انگلیس در 

این . تشریح میکند آن را در لینک ذیل مطالعه کنند که اخبار مشهور نیویارک تایمز جنجنجال بین سی آی ای و آی اس آی را

 :یک صرف یک نمونه است

html?_r=0.02/22/world/asia/22pakistan/http://www.nytimes.com/2011 

b)    در مورد این نظریه محترم ملکیار صاحب که چطور امکان دارد که این راپور دهنده سی آی ای خم به ابرو نیاورده

سی   اول از همه در این راپور و در فضای آنروز اسناد و شواهد نشان میدهد که در این فرضیه یا حقیقت کودتا اصال. است

محترم ملکیار صاحب اگر صرفاً بر مبنای . در حد پاکستان پیش نرفته بودموضوع از حد اتهامات  آی ای مطرح نبوده است و 

طرح نمیکردند، و اگر اسناد و شواهد دیگر در دست دارند که رول سی آی در آن قضیه  همین سند مینویسند باید سی آی ای را 

 .کودتا مطرح شده است ؛ بهتر بود برای وضاحت آنرا تشریح و رد میکردند

c)     اگر نظر یا فرضیه فوق محترم ملکیار صاحب درست باشد، و بعد سوال کنند که چرا راپور دهنده سی آی ای اصالً خم

به ابرو نیاورده، باید در نظر گرفته شود که اگر هر تشکیالت استخباراتی را مطالعه کنیم ، اشخاصی باید در آن شامل باشد که 

و با در نظرداشت نوعیت تلگرام و کار . ن یک کار و صفت ماموران استخباراتی میباشدخم به ابرو نیاورند؛ خم به ابرو نیاورد

 .استخباراتی از این راپور دهنده این توقع نمیشود که نامه ای بنویسد و جزئیات بنویسد و تأسف بخورد
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