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 و استدالل بر رویداد های تاریخی استناد در مورد ارزش نکاتی
 

 فواد ارسال،محترم آقای 
بعد از عرض احترام، باید تصدیق نمود که نوشتۀ اخیر تان در مورد چگونگی استناد بر وقایع و روی داد های 
واقعی تاریخ تا حد زیادی آموزنده و مستدل می باشد. آنچه را در پراگراف اول تذکار داده اید، کامالً منطقی بوده 

ه حوادث تاریخی یک ملت و یا حتی رویداد های جهانی مانند حاالتی و چون و چرایی ندارد، باید و حتماً بر آنچ
 که جنگ ها و درگیری ممالک مختلفه  بار می آورد، با استناد بیطرفانه، منطقی و در نظر داشت شواهد و اسناد

 ، استدالل و تکیه نمود.معتبر و آفاقی
زهم هم نظریم، یعنی که احساسات میتواند در مورد نقل قول ها و یا وابستگی روحی و عاطفی تاریخ نویس، با

مسائل تاریخی را تا حد زیاد یا کم از مجرای اصلی آن منحرف نماید. در عین زمان نمیتوان از نقل قول و نظرات 
شهود عینی نیز منصرف شد، مخصوصاً که از منابع مختلفه دستیاب گردیده و با تعقل و امکانات برابری نمایند، 

خواهد که تا زمانی مخالف آن ادعا ها و اظهارات به ثبوت نرسیده است، با ذکر منبع  درآن صورت شایسته
 .دریافت، به آن ترتیب اثر داده شود

 

باید یاد آورشد که در مورد حوادث بزرگ تاریخی ایکه شهود آن سر به ملیون ها میزنند، الجرم و البته که دید 
ثور در وطن ما؛ مخصوصاً  ۷سرطان و ۲۶کودتای سرنوشت ساز و شهادت تعداد زیادی مطرح میگردد، مثالً دو 

که هردو در یک مقطع زمانی نه چندان دور از امروز به وقوع پیوسته اند که خط و کتابت در کشور بصورت 
وسیع رایج بوده و کتب، رساله ها و آثار خطی هم در جریان آن دو حادثه با نظریات و چشم دید هموطنان حاضر 

به وفرت موجود است. در مورد آثار این دو دوره باید عرض نمود که معلومات و نظریات شهودی  در جریانات
که بسیار نزدیک به حوادث بوده اند، در دوقسمت ملکی و عسکری تقسیم بندی میگردد، همین هفتۀ قبل مضمونی 

« قحقای»کتیگوری  تحت« محمدزکریای ابوی»بر استناد اثری از یک صاحب منصب اردوی افغان بنام جنرال
طه ، مشرو«ویش زلمیان»پهلوی ناتوانیهای عقیدوی و معلوماتی در مورد بستگی نهضت مردمی نشر شد که در 

 -مبنی بر روحیۀ ناسیونالیستیرا هم در خود مضمرداشت « سردار داود خان»خواهان سوم، افشاء گری هایی از 
. «ناسیونال سوسیالیزم هتلری»رژیم مخوف آلمان نازی قوم گرایی و حتی عالقمندی و باور عمیق نامبرده به 

میبینیم که افواهات و آوازه ها را که از آن مطمئن نبوده اییم، روزی یاد اشت های یک صاحب منصب بلند مقام 
 اردوی جمهوری صحه میگذارد.

م تا حدود زیادی با شما از موضوع دور نرویم، یعنی که در مورد آفاقیت نظریات شهود و نقل قول های آنان ه      
هم عقیده ام که در آن احساسات و اضافات ذوقی را باید در نظر گرفت، ولی اگر نقل قول با حقایق بسیاری سر 
بخورد، الجرم آنرا منحیث مأخذی برای استناد می پذیریم. مثالً ما در همین پورتال افغان جرمن مضامینی را از 

ییم که بسیار دقیق آن دو کودتای تاریخ ساز را به قلم آورده و استدالیی از آن چشم دید های نویسندگان آن داشته ا
ن با ارزیابی و چشم دید خودشا« سید عبد هللا کاظم»حاالت پیشکش نموده اند. دور نمیرویم مضمون محترم داکتر 

های  وانسته واقعیتنتدر کودتای اولی، دقیقاً مستدل بوده و قابل اعتبار میباشد مخصوصاً که تحقیقات بعدی 
، سقوط ۱۳۵۲سرطان  ۲۶کودتای »را زیر سوال و انتقاد ببرد. این مضمون تحت عنوان  مندرجۀ آن نوشته

اقبال نشر یافته است، در آرشیف مضامین نامبرده در پورتال  ۲۰۰۷که در سال « سلطنت و اعالم جمهوریت
چون خود صرف عدۀ « داود خان»ست که گویاموجود میباشد. یکی از نکات برجسته و دقیق آن البته این ا

محدودی از همراهان عصر عذلت را که توانایی هیچ اقدامی را برای به قدرت رسیدن نامبرده نداشتند، اردو هم 
دیگر او را بیاد نمی آورد و همه را سردار عبدالولی در اختیار داشت، با تکیه به حزب پرچم وابسته به سفارت 

 را انجام داد. شوروی، کودتای سرطان
 در پراگراف دوم تان تعریف زیبایی از نظر تحلیل امروز بر رویداد های تاریخ نموده اید که بسیار پسندیده است:
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"یکی از تعاریف امروزی تاریخ به این شرح است که تاریخ عبارت است از عملیۀ تعبیر گذشته با استناد بر اسناد 
به آن می افزایم:" تاریخ عبارت است از واقعات و رویداد هایی که حتماً و شرائط موجوده" با اجازه جمله ای را 

 در یک محدودۀ جغرافیایی و در یک زمان خاص به وقوع پیوسته است".
 در مجموع بسیار نزدیک« تاریخ»میبینیم که نظریات ما و شما تا این حدود بر استدالل منطق ماهیت و حقیقت        

از موجودیت و « سردار داود خان»بوده است، ولی با معذرت، مثالی را که در عدم معلومات و شناسایی عمیق 
، ، ارائه نموده ایدو نتایج مشابه آن در جهان فعالیت سی ساله و تعلقات حزب پرچم وابسته به سفارت شوروی

 .، شایستۀ مباحث مؤدبانه نمیدانم«انتقاد»ر ا به عوض « ار دادنحمله قر»، استعمال اصطالح مورد قبول نمیشود
آیا منظور این است که نامبرده گویا پرچم را  که دقیقاً منحیث گماشتۀ ابر قدرت استعماری وابسته به سفارت 
 شوروی، و معتمد وی حسن شرق را که به منزلۀ پلی درین ارتباط بوده و نزدیکی ای که سردار با ببرک کارمل

ئید اموجود نبوده است؟ عرض شود که چنین احتمالی نه تنها تا ایندم مورد ت هیچکدام و اناهیتای راتب زاد داشته،
مشروعیت کودتای سرنوشت ساز و گذرای سرطان قرار نگرفته است، بلکه درچنین  مخالفان و موافقان به

ت مطرح تاریخ را از جریانات مملکت، استداللی، شما معلومات و سویۀ آشنایی و شناسایی و آگاهی آن شخصی
با داشتن و با استفاده از « سردارداود خان»دقیقاً ناچیز شمرده و کامالً زیر سوال میبرید. درست است که چون 

امتیازات خاندان افغانستان، حتی فارغ  صنف دوازدۀ مکتب امانیه هم نگردیده بود، بلکه بر عکس همه نورم ها 
ماه در تعلیم گاه پیاده با تعلیمات  ۹راتب عسکری آنزمان، صرف بعد از سپری نمودن و دسپلین های سلسلۀ م

ا ، رقابت بابتدایی آن، به مقام فرقه مشری ارتقاء نمود، دلیل نمیشود که وی از هوش سرشار، خودخواهی وسیع
ۀ النی ای درزمینو قدرت عمل یکجانبه مستفید نبوده باشد، چون در غیر آن یک مبحث جدید و طو پسران کاکا

آن شخصیت مطرح تاریخ از احوال سرزمین و مملکت وی با نظرداشت  «بیخبری و یا اطالع داشتن» ارزیابی 
اقالً ربع قرن قدرتمندی و مأموریت های گوناگون سردار مذکور، از جانب محققین و استناد طلبان، باز خواهد 

ی روشنی اذهان خوانندگان، میرویم به سراغ مختصری از گردید. درین زمینه که عقاید ما متفاوت میباشد، برا
 منحیث یک شاهد عینی که« داکترعبدهللا کاظم»یک محقق افغان، محترم  این دورۀ یکی از قسمت های استدالل

 د:نچنین میپردازمضمون متذکرۀ باالی شان در مورد کودتای سرطان،  قسمتی از رد
در میان آمد.  «کمیتۀ مرکزی»یکروز بعد از کودتا، با نشر یک فوتوی دسته جمعی در روزنامه ها، سخن از "

حزب »اگرچه نام اعضای کمیتۀ مرکزی هیچ گاه نشر نشد، ولی بزودی همه دریافتند که بیشترین آنها وابسته به 
ای کابینه اعالم شد، بازهم بیش از بودند. دو هفته بعد وقتی اعض« جناح پرچم»، بخصوص «دیموکراتیک خلق

نصف وزرا، مستقیم یا غیر مستقیم به آن حزب نسبت داشتند. این وضع مردم را که از یکطرف با همچو تحول 
اظهار خوشی میکردند، از طرف دیگر دچار بهت و سردرگمی ساخت و این سوال را برای همه مطرح کرد که 

طرح و مستقالنه در معرض اجراء قرار گرفته است، « داود خان»و توسط آیا کودتا یک پدیدۀ کامالً داخلی بوده 
سازمان  «شورویها»بیرون شده و در واقع کودتا از جانب « داود خان»از آستین  «شوروی»یا اینکه دست دراز 

ولی هیچ کس جرأت ابراز نظر و بحث یافته است؟ این سوال ذهن اکثر مردم را به خود مصروف ساخته بود، 
 در زمینه نداشت.را 

توأم با این سوال، مسائلی دیگر نیز در اذهان خطور می کرد، مثالً: اگر کودتا داود خانی بود، شمول این همه 
ن به حیث یک مسلما« داود خان»کمونیستها برای چه و اگر کودتا طرح شوروی و کمونیستها بود، پس اشتراک 

ات شوروی تصمیم فوری به تغییر رژیم و سقوط سلطنت گرفتند واقعی و یک افغان ملتگرا از برای چه؟ چرا مقام
حاضر به قبول کودتا « داود خان»را در رأس کودتا قرار دهند و چگونه « داود خان»و چرا آنها خواستند که 

 ".زیر نظر کمونیستها گردید؟
ند به جریانات مادر منحیث یک شاهد عینی آگاه و عالقم «محترم داکتر کاظم»درین قسمت،  متوجه شده اید که

سرطان را با قلم توانا و حافظۀ قوی برای هموطنان و آموزش ۲۶جریان کودتای چپیگوشه ای از وطن، چگونه 
ته بر البته استدالل بعدی گوناگون نتوانس .ندنسل های حال و آیندۀ افغانستان عزیز ارزیابی، تشریح و بیان نموده ا

اف پادشاه و مرحوم موسی شفیق برای دوری از نفوذ شوروی به جانب این حقیقت پرده بکشد که میالن و انحر
 ممالک عربی و غرب، تصمیم روس ها را برای چنین تغییر حالتی در مورد آیندۀ افغانستان، سرعت بخشید.

 حال با اجازه نظری بر پراگراف پنجم نوشتۀ تحلیلی تان میاندازیم:
تاریخی و درجه بندی آنها به اسناد اصلی و فرعی یا درجه اول و دوم، در مورد استفادۀ مستند از اسناد و شواهد 

 باز هم با شما موافقم ولی با دو تغییر:
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در اهمیت مثال اسناد اصلی، راپور های معمولۀ سفارت امریکا را ذکر نموده ایید، در حالیکه اوالً اکثر این  -۱
ارت به مقامات مملکتش را دارد، مگر اینکه گذارشات روزمرۀ یک سف« معمولی -روتین»راپور ها خاصیت 

مسائل استخباراتی مهم و کشفیات سی آی ای را مضمر باشد که مخفی بوده است، بقیه اکثراً با عدم وجود روابط 
آزاد مردم  با مقامات دیپلوماتیکی آن زمان، ارتباطات سفارت با مقامات و یا مردم بسیار قلیل و ناچیز بوده و 

در  گردیده بودند. در حالیکه»!«مات آنانی استوار میبود که از جانب سفارت برای اینکار انتخاب بسیار بر معلو
قرن بیستم فامیل های منور افغانستان خود در سیاست و اخبار گوناگون وطن، باوجود قیودی که موجود بود در 

 ائه مینمود، مطلع و آگاه بوده وحلقۀ فامیل و دوستان، بیشتر از معلومات یک کاتب سفارت که منحیث وظیفه ار
 عالقمند بودند.

 و نویسی بزنیم، با تغییر شرایط  درست است که اگر ده سال بعد از یک جریانی، بخواهیم که دست به تاریخ -۲
قی در مورد یک رویداد تاریخ ارائه گردد، مثالً اگر کتاب محترم افکامالً  آ شاید ضعف حافظه نشود که استدالل

مطالعه نموده باشید، در مورد نوشتن آن چون اسناد و مدارک خاطرات « سقوط افغانستان»را بنام  «صمد غوث »
وی بسیار قلیل بوده و با مشکالت ترک وطن، یاد داشت هایی نداشته و بعد از سالهایی، بیشتر حافظه بکار گرفته 

جود است. ولی اگر آثاری در مورد یک ، عقاید مختلفی در مورد قسمت هایی از ادعاهای وی موتا اسناد شده بود
عصر تاریخ را احیاناً مؤرخ و محققی بعد تر و با موجودیت شرائطی که حال مهیا شده، بوجود آورد، با اسناد و 
مدارک و منابع دست داشتۀ وسیعی که در چنین مقطع زمانی دسترسی به معجزۀ انترنت میسر میسازد، کامالً با 

رافتمندانه بر استدالل و مقایسۀ قابل پذیرش از منابع گوناگون بیطرف، با آفاقیت تام و مراجعه به آنان و تعهد ش
 ارائۀ مؤخذ معتبر، قابل پذیرش خواهد بود.

آن،  در خاتمه و به ارتباط به مبحث مهم و ضروری استناد و استدالل بر رویداد های واقعی تاریخ و آفاقیت
نگیزی را عرض مینمایم که قسماً به استدالل شما در مورد نوشتن و نهایت سوال بر ا موضوع غیر قابل باور

ذوقی و احساسات شخصی، عدم وجود پایه های استنادی و طرف گیری هایی ضد و عقاید تاریخ بر تکیه بر 
 پذیرش نقیض روزمره استوار است. البته در موجودیت چنین حاالت آشکاری نباید که وقت ما وشما در زمینه

در واقعیت های تاریخی که دانستن و آگاهی « دراماتیک»هدر رود، چونکه تغییر عقاید انحرافی و  چنین آثاری
بر آن حق مسلم مردم افغانستان میباشد، اصل تحقیق استدالل و ادعای مؤرخ و محقق را نابود مینماید، ولی چنین 

یتی از تاریخ  و اعمال و کردار در مجموع، حتماً بازی با ذهن و تفکر خوانندگان است اگر یکروز شخصروشی 
نشانیم، البته که با « مسند قهرمانی»نموده و چند روز بعد وی را بر « ضرب صفر»ویرا با بی ارزشی تام 

الل کتبی و انتشار وسیع آن، بدون شک صفحات درخشان تاریخ را دچنین استموجودیت صد ها هزار خواننده، 
 به ظلمت میکشانیم.

 مؤفق باشید.
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