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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 ۲۰۱۵اکتوبر،  ۱۵ماللی موسی نظام                                                                                   
 

 ستانافغاندیموکراسی فواد ارسال در تجربۀ  ملی بر نوشتۀ محترمتأ
 مکاتبات سفارت امریکا موجودیت استناد قابل سوال میباشددر 

 

به سلسلۀ ارائۀ بعضی از اسناد مربوط به مسائل افغانستان از آرشیف وزارت خارجۀ امریکا که نه تنها بعد از  
ساله، قانون هم برای افشای محتویات  ۳۰ختم جنگ سرد آزادانه در دسترس قرار گرفته اند، بلکه با قدامت 

مد فواد ارسال گاهی کاپی بعضی ازین اسناد را تجویز مینماید، محترم احدر امریکا  آرشیف ها، دسترسی به آنرا 

 .با مختصری توضیح بدید خوانندگان این پورتال قرار میدهند

امریکا در مورد تجربه دیموکراسی « خارجۀ»)تحقیق وزارت خارجه در راپور ارائه شدۀ اخیر تحت عنوان
ل از آغاز به ارائۀ اصل راپور سطر مقدمه، قب ۲۸، ایشان در (1973افغانستان در سال « تجربۀ دیموکراسی»

ر اعظم ها و موجودیت صدر اعظم آخرین که در مورد چگونگی اوضاع انتصاب صد سطر، مسائلی را ۱۴در 
مرحوم محمد موسی شفیق باشد با پالن جدی وی برای تغییرات بنیادی جامعۀ افغانی با نکات و توصیه از عبارت 

 ین پورتال رواج یافته است، زینت میبخشند.های شخصی قسماً پهلو داری که متأسفانه در
قبل از پرداختن به نکات متذکره، خوب است که ببینیم که به اساس کدام استدالل و باور ایشان راپور های وزارت 
خارجۀ امریکا را در مجموع و این یکی را خاصتاً رنگ استناد و باور داده و آنر واقعیت ادعا و امر میشمارند؟ 

ت یک سفارت خانه در همان عصر بر روی راپور هایی بوده است که سفارت توسط یگان مخبر حقیقت معلوما
دهۀ »از ارگان های دولتی و مؤسسات و یا منازل اشخاص بدست میآورد که بدون اغراق مخصوصاً در 

تابعین عالقمند به جریانات مملکت شان، خود قادر بودند که منحیث شهود جریانات وطن، هر نوع  «دیموکراسی
بی هموطنان عی« خواندن»معلومات آفاقی را از منابع مختلفه ابتیاع نمایند. اینکه ارائۀ چنین راپور هایی برای 

مریکا در کابل به وزارت خارجه ندارد، جای شکی نیست، ولی نمیتوان صرف به دلیل اینکه از منبع سفارت ا
منحیث وظیفۀ معمولۀ یک سفیر به دفتر مرکزی وی ارسال شده باشد، از کدام ارزش واالی تحقیقی و کشفیات 
 در امر مهمی از مملکت، آنرا ارزیابی نمود، مگر اینکه محتوی نکتۀ مهمی که جزئی از اسرار بوده افشاء نماید.

« ؟»در اعظمان عصر دیموکراسی و رول همه جانبۀ جبار حتمی استعفای صدر مورد اعتقاد آقای ارسال در ا
که در مورد آن دوره را شاه در زمینه، خوب میشد که ایشان منحیث یک هموطن، با مطالعۀ دقیق همه مضامینی 

و استناد منطقی شهود در ایجاد هرج مرج و تخریبات بنیادی یک دیموکراسی نو پا که اساسات قیمت دار آن 
 و مله آزادی های فردی، موجودیت پارلمان و تفکیک قواء، همه به سقوط مواجه گردید، یک طرز دید وسیعمنج

 اختیار مینمودند.را بی طرفانه واستدالل 
در مورد نظریات و طرز دید یکی از نویسندگان فعال درین پورتال را که عبارت از محترم  این قلم مضمونی

ر د وی «زنان افغان»در مورد طرز دید و قضاوت وی منحیث یک شاهد عینی از کتاب  سید عبدهللا کاظم باشد،
موجبات تخریب و سقوط ارزش های آن، استدالل نموده ام که بسیار چگونگی مورد واقعیتهای دهۀ دیموکراسی و 

فواد ارسال هم جامع و روشنگرا است و میتواند یک منبع معلوماتی خوب برای خوانندگان منجمله محترم احمد 
نگاهی مختصر بر دهۀ قانون اساسی و » باشد. این قسمت را ازصفحۀ پنجم قسمت اول مضمون تحت عنوان

 از آرشیف این طالب العلم میتوان بدست آورده و مطالعه نمود.« اولین جمهوریت در افغانستان
های آموزشی و روش واالی  البته نقد یک نظر و یا نوشته همیشه حق افراد است که با در نظرداشت ارزش

بیطرفی و مراعات استدالل منطقی با عفت قلم و اخالق مطبوعاتی صورت بگیرد که محترم احمد فواد ارسال هم 
میتوانند با داشتن چنین حقوقی یقین مقدمۀ طویل خود را باالی چنین اساساتی مستحکم نمایند، در حالیکه متأسفانه 

« ؟»ندتبصره های گنگی در مورد متن مست« تحقیقی معتبر»سند منحیث یک راپوردیده میشود که وی با تعیین این 
راپور نموده و در عوض بر مذمت و اتهام بر قلم بدستان و محققینی که گرچه از آنها نامی نمیبرد، میپردازد و 

میکوشد یک  نشانی هایی هم ارائه میدارد که با طریقۀ یک استدالل و ادعای منطقی فرسخ ها فاصله دارد. وی
راپور معمولی فقط چند سطر مکاتبات بین سفارت و وزارت خارجۀ امریکا را منحیث یک سند غیر قابل انکار 
تاریخ وطن ما قرار دهد که حتی مانند آوازه های سر چوک فقط میتوان بر آن حکم نمود، درست و غلط آن در 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یشتر بر گمان استوار می باشد. اینک قسمتی از هردو صورت افشاگر رویداد بکر، مهم و آموزنده ای نیست و ب
 توصیه ها و ایرادات آقای ارسال را مطالعه بفرماید:

شخصی و مقاصد خوب و یا بد نشان دادن اوضاع « عقدۀ»"باید متذکر شد که نویسندگان این سند تحقیقی هیچ عقده
ن نوع طرز برخورد عینی و بیطرفانه در افغانستان را به مقامات عالیرتبۀ امریکا نداشته اند. واضح است که ای

نقل قول های شفاهی ، مکالمات غیر مستند تیلفونی،  تحلیل ها تفاوت اساسی دارد با بعضاً قصه پردازی ها و 
« مؤرخین»مقامات و مورخینوزرای آندوره ها و« از»انتشارات مشکوک یاد داشت ها و نوشته های بعضی 

« وسیلۀ»ث بوده اند. این سند کدام کلید طالیی و حرف آخر نیست، بلکه وسیلهافغان که خود طرف و شامل در حواد
اعتباری برای تحقیق بیشتر محسوب شده میتواند. این امکان دارد که طرفداران سردار محمد داود شهید ملی 

 لی ظاهرقریب و احتما« مؤفقیت»موفقیت« دهندۀ»را منحیث یک تحلیل و دلیل نشان دهنده  افغانستان این سند 
« لعۀمطا» شاه و موسی شفیق در استدالل خود استفاده نمایند. اما محققان بیطرف ، ملی،و واقعبین و اهل مطالعه 

علمی تحقیق عینی با پیوند منطقی بادیگر شواهد « وسیلۀ»علمی مثل استاد کاظم این سند را منحیث یک وسیله 
 قرار خواهد داد." و اسناد تاریخی برای روشن شدن حقایق مورد استفاده

 

محترم ارسال با اتکاء به چنین یک سند مختصر با یک راپور دهی بسیار کم ارزش، دقیقاً انگشت رد بر تفکر و 
نی وزیر و غیر وزیر و حتی مقامات مختلفه داشته های جمیعتی از نویسندگان، مؤرخین، محققین شهود عی

 این سند ناچیز و بی ارزش قلمداد می نمایند.میگذارند و نظرات همه را به مقایسۀ بصورت وسیع 
سوال اول درین ادعا متوجه بر عقیدۀ ایشان که یک فیصلۀ عمومی و گنگ است نمیتوان چیزی گفت ولی  

امریکایی میشود که این راپور را از شهر کابل تهیه نموده اند، این نویسندگان کی ها « نویسندگان»موجودیت 
ریکا که مسئولیت ارسال خبر یا راپور را وظیفتاً بدفتر مرکزی داشته است، کسان هستند؟ مگر بجز از سفیر ام

دیگری هم درین موضوع دخیل اند؟ دوم، چرا یک راپور را راویان یا راوی طوریکه به نظر میخورد، تحریری 
ار و قابل انک که تحلیل یا استنادی را بر شواهد عینی ای غیر« نویسندگان»ارسال نه نموده باشد که درینجا از

 در کجای راپور موجود است، آیا در ارائۀ منبع دریافتی معتبر مطرح نموده  اند یاد میگردد؟ این منابع و استناد
حصه ارائه شده، چنین موادی را در خود مضمر دارد که بتوان آنرا منحیث منابع ۲قسمت یاد شده که صرف  ۸

 یخ آن دورۀ مهم با جرئت بکار گرفت؟استنادی بدون چون و چرا برای افشای اوراق تار
اینکه بیان میگردد که این سند را طرفداران داود خان امکان دارد که منحیث دلیل مؤفقیت شاه و مرحوم محمد 

حقیقت  انگشت تائید برین موسی شفیق در پالن های شان استفاده نمایند، دلیلی ندارد که مخالفین سردار مذکور هم
ال صدر اعظم مدبر و شاه افغانستان با پالن های ملی برای نجات وطن از نفوذ شوروی در همان س نگذارند که

طرفداران سردار  علت چنین حدثی درک نشد. درین استدالل دیده میشود که محترم ارسال .تالش جدی نمودند
 محققین واقع بین و صاحب مطالعه نمی شمارد.داود را هم 

 

همانا خاصیت چنین یک سندی است که از سفارت امریکا به وزارت  خالصه، موضوع قابل سوال درین مبحث
خارجه رفته و به نظر نویسندۀ مضمون از ارزش تحقیقی بسیاری برخوردار می باشد و اصرار وی در چنین 

نه است. اینکه تا کدام حد و چگو« تجربۀ دیموکراسی»زمینه ای عقیدۀ ارائه کننده و یا بزعم مذکور پافشاری بر 
 اعظم ها حتی اختیار تعیین کابینه را نداشتند، ادعایی است بدون استدالل و استناد که برای اثبات آن دقیقاً صدر 

 تشریح نمود.و با در نظر داشت حاالت را  دورۀ هر رئیس قوۀ اجرائیه را به دقت و تحقیقاتباید 
ناسب تحلیالتی که هموطنان از اصل تشریحات راپور اگر منبع تحقیق و مطالعات آن دوره محسوب شود، به ت

و منحیث شهود عینی تا بحال در همین پورتال عرضه نموده اند، بسیار مختصر و ناچیز  ، مستندمنابع دست داشته
با مؤفقیت صدراعظم در پارلمان در مسئلۀ آب هیرمند و را بوده و موجودیت پالن شاه و مرحوم موسی شفیق 

نجات وطن از چنگ شوروی و عمال وابستۀ آن، هیچگونه اسراری  جلب کمک های غرب و ممالک عربی برای
منبع تحقیق در زمینه گردد. بلی محترم کاظم هم قبل از ارائۀ این سند، تحقیقاتی در  افشای آن نمیتواند باشد که

ی اهمین مرحله ای از تاریخ کشور دارد که بر حقیقت استوار است، یعنی که استدالل نامبرده دقیقاً علت کودت
انحراف و چرخش قطعی سیاست افغانستان  چم را عجلۀ روس ها از خوفبه کمک حزب پر «داود خان»سرطان 

 میداند.  به اساس پالن شاه و مرحوم شفیق از شوروی به غرب
 پایان
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