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  29/09/2017                                                               احمد فواد ارس�

  

  ماستری در مطالعات تحليل استخباراتی

  منطقه ای/ماستری در مطالعات امنيت ملی

 فارس/خليج عرب/مرکزی/تمرکز در آسيای جنوبی

  

 ادعای سيد قاسم رشتيا و طرزالعمل سفير امريکا 
با ظاھرشاهدر م�قات   

  :در يک تعريف تاريخ نويسی دائرة المعارف پوھنتون ستانفورد چنين نوشته شده است

importance of analyzing closely the social and natural environment in which actors frame 

change Our account of the flow of human action eventuating in historical . their choices

unavoidably needs to take into account the institutional and situational environment in 

which these actions take place.  
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در تحليل وقايع تاريخ اين مھم است که محيط اجتماعی و طبيعی  اشخاص نقش بازی کننده در " :ترجمه جم�ت فوق
در روايت اعمال اشخاص  که سبب وقايع تاريخ ميشوند بايد موسسات و شرايطی که در  .تاريخ از نزديک تحليل شود

 ".جريان آن واقعه صورت بايد مطالعه شده و در نظر گرفته شود

اين نوع تحليل اين است که بايد اشخاصی را که در يک واقعه تاريخی سھم ميگرند در ارتباط با شرايط و  معنی
بر ھمين اساس  .مواضع و سابقه ای آن ھا مطالعه شود تا بتوانيم يک برداشت درست از اصل واقعه بدست بياوريم

اقعات گذشته مطالعه ميگردد شخصيت و سيا ست و وقتی ادعا ھای مرحوم رشتيا و يا ھر شخصيت سياسی در مورد و
 که بدست می آيد و شواھد اصلی تاريخیارتباطات و سابقه ای وی تحليل دقيق گردد و براساس آن و با اتکا به منطق 

ًقب� يکی از ادعا ھای مرحوم رشتيا در مورد يک موضوع سياسی با اتکا با  .ميتوانيم  قضاوت عينی و بيطرفانه نمائيم

سناد بدست آمده مورد تحقيق اينجانب قرار گرفته بود که لينک آن برای آن ھای که آن مقاله را نخوانده اند تقديم ا
 :ميگردد
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رشتيا در کتاب خاطرات سياسی . در اينجا موضوع تحقيق ادعای ديگری از مرحوم رشتيا را مورد بحث قرار ميدھيم
خود ادعا کرده بود که سفير امريکا پادشاه را مشوره داده است که ميوندوال بايد صدراعظم شود و ادعا کرده بود که 

اين موضوع  قب� ھم . ی بلد بود و با ظاھرشاه بدون حظور نفر سوم م�قات کرده استخودش فرانسوسفير امريکا 
مورد توجه و تحليل منطقی و دقيق مورخان افغان قرار گرفته است و اينجانب بعد از آوردن نمونه ای از اين شک و 

د شد که سفير امريکا خود در ترديد منطقی  در مورد ادعای سيد قاسم رشتيا سندی را عرضه خواھم کرد و ديده خواھ
  .مورد چه نوشته است

  :  مورخ نامدار افغانستان محترم سيستانی صاحب در مورد ادعای رشتيا چنين نوشته اند

سيد قاسم رشتيا، استعفای يوسف خان را متأثر ازلزوم ديد مقامات امريکايی به منظورنشاندن محمدھاشم ميوندوال به " 
  ] اکيد برکلمات و جم�ت يا رنگه کردن آنھا،از ناقل اين سطوراستت.[چوکی صدارت رسم می کند

  :طرحی که رشتيا ريخته است

 ميزان دريک دعوت دپلوماتيک، از رشتيا پيرامون جريانات روز، ترکيب حکومت آينده ''سفير امريکا روز 
مطرح "  حضور اعليحضرت باريابی به " و در آخرھم آرزوی خويش را برای. وموقعيت خود رشتيا سوال نموده است

بعد .  دقيقه را دربرگرفته است''سفير امريکا، ديدارخصوصی با شاه می کند که )  اکتبر''( ميزان ''در .[ ]کرده
در . ميوندوال درخانه است. ازديدارشاه به وزيردربارعلی احمد خان می گويد که به ميوندوال خبربدھد که نزد او بيايد

. شھزاده احمدشاه در ھوتل کابل برپا شده بود، به علت مريضی شرکت ننموده استدعوت ھمان روزکه از طرف 
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ٔنتيجه رشتيا اين است که ميوند وال به بھانه بيماری . ميوندوال به ارگ فراخوانده می شود وبا شاه م�قات می کند  ٔ
رشتيا اين موضوع . عد او را بخواھديعنی منتظر بوده است که سفير امريکا با پادشاه م�قات کند، ب. درخانه نشسته بود

خبرخواسته شدن ميوندوال در تمام شھر پخش )  اکتبر '' ميزان ''تا (  ساعت''در ظرف :" را نيز می افزايد که 
   ('''/'''رشتيا، خاطرات ص . . ." ( گرديد وھر کس روی آن تبصره می کرد

  : ت آن چه ازنظر نگارنده سخنان رشتيا را ترديد می کند، اين اس

سفيرامريکا با بھره مندی ازآن ھمه امکانات تشبث آميز، نمی توانست در بی اط�عی به سر ببرد واز تعيين مجدد 
  . ميزان شاه محمد يوسف را به تشکيل کابينه مؤظف نموده بود''آگاه نباشد؟ )  ميزان ''( دکتور محمد يوسف خان 

چرا مدتی پيش که زمان صدارت يوسف خان به پايان اگرصدراعظم کشوررا سفير امريکا تعيين می نمود، -•
نزديک می شد، موضو ع را با شاه درميان نه نھاد؟ درحالی که سفير امريکا آن ھم به حيث سفير کبير، مانند 

  .چند تن ديگر، سال چندين بار شاه را م�قات می نمود

ن نموده بود که ميوندوال درخانه منتظر پرسش ديگر اين است که چرا سفيرامريکا وقتی را برای باريابی تعيي-  •
  ، آيا وقت کم بود؟"ٔبھانه مريضی" به . بماند

وقتی محمد ظاھرخان پيشنھاد سفير امريکا را مطابق سناريوی رشتيا پذيرفت، که بايد ميوندوال صدراعظم -  •
به )  يوسف دکتور محمد( شود، پس چرا آن ھمه آمادگی ھای قانونی ورسمی برای رفتن صدراعظم سرپرست 

  شورا ديده شد؟

آيا شاه پس از ديداربا سفير امريکا، دوکتور محمد يوسف را آگاھانه، سرگردان نموده وبه استھزا کشيده است -  •
؟ رشتيا با وجود طرح چنان سناريو، دچار تناقض گويی وعملکرد ھای ديگرھم است که مرورآنھا، استعفای 

البته منظوررشتيا از آغازروشن نمودن جريان ]. ترديد ميکند[می پذيرديوسف خان به استشارۀ سفير امريکا را ن
  ."استعفا نيست، بلکه منظور او پيش از ھمه فرستادن تھمت و تشھير ميوندوال است
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  :محترم ولی آريا در مورد ادعای فوق مرحوم سيد قاسم رشتيا چنين مينويسد

چند سال بعد که تحريکات  رشتيا با استخدام نويسنده ھای کرائی بر ضد وی  شدت گرفت و باز مرحوم آريا در "  
سلسله مقاUت طوUنی ای در جريدۀ مساوات در رد اين ياوه گوئی » چه گفتند و چه نوشتند «ا تحت عنوان جواب آنھ

ھا نوشت، روزی شھيد ميوندوال در حضور کسانيکه اکنون زنده و حاضر ھستند، کاغذی را نشان داد که در آن قاسم 
زديم روده ھايش را سياه کرديم اما ھنوز زنده « که رشتيا مکتوبی به سردار ابراھيم مقيم دايمی در شوروی نوشته بود 

  .ھم داده ام تا برای موقع Uزم محفوظ باشد... و بعد شھيد ميوندوال افزود،کاپی اين مکتوب را به» است 

   وچون آن توطئه به مرگ ميوندوال نه انجاميد، باز ھم اين برادر برابر و ھم شيوۀ فرھنگ با وجود تمام سياه کاری 
دستوری  د رچندين نشريه کرائی در زمان حيات ميوندوال  به ھرخسی بر ضد وی دست می انداخت، و يکی از  ھای

ًبزرگترين نقاره چيان اتھام روابط  ميوندوال با غرب بود، که بعدا جعل نامه ای را  بعد از شھادت ميوندوال  سرھم 

بيرون کشيد تا وظيفۀ نھائی » خاطرات سياسی «کرد، و شاھکار زندگی ناپاکش را دراين  جعل نامۀ تحت عنوان
خويش را د ر مقلوب سازی حوادث سياسی در افغانستان و مغشوش سازی چھره ھای امتحان دادۀ ملی، با داستان 
سازی ھای وقيح خود ستايانه به پايان ببرد، کسيکه فساد کرکتر و ارتشأ ھای نفرت انگيزش، اشعار ورد زبان ملت 

دزد  پوستۀ ديروز، رئيس مستقل امروز، وزير کابينۀ  فردا، سيد «   ان بود  که چه، که حتی مکتبی بچه ھای  آن زم
  .»قاسم رشتيا 

     در خاطرات مجعول خود می نويسد که  مدتی قبل از حوادث سوم عقرب  سفير امريکا ازاو ميخواھد تا زمينۀ 
وع را با وزير دربار مطرح می کند و م�قاتش را با پادشاه از راه غير معمول دپلماتيک مساعد گرداند، واو موض

باUخره   يک ھفته قبل از سوم عقرب، وزير دربار زمينۀ اين م�قات  را در اثر درخواست  تيلفونی سفير امريکا را 
فراھم می کند و سفير حضور وزير دربار را منحيث مترجم ترديد می نمايد و بعد از خروج سفير، پادشاه از وزير 

  .ه ميوندوال را نزد ش حاضر کنددربارمی خواھد ک

که (   قاسم رشتيا بسيار حقيرانه با اين داستان سازی که ھمه شھود آن به سرای باقی شتافته اند به استثنای  ظاھر شاه  
او ھم در جواب آقای داود ملکيار که از وی در زمينه می پرسد، ميگويد، کسانيکه مقامات بزرگ را در دست ميداشته 



  
 

 

  4تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

که ما . که خود گويای آنست که اين يک حرف دشمنانه است نه يک واقعيت) ان زيادی ھم ميداشته باشند باشند دشمن
  :اکنون اين داستان را مختصر تحليل می کنيم تا ھموطنان بدانند دروغ ھم اندازه ای دارد 

ه می کند، که زمينۀ م�قات ًاوU بايد پرسيد که  چگونه سفير امريکا از بين آنقدر وزرا، به رشتيا مراجع -       
خصوصی او را با پادشاه فراھم کند، آيا رشتيا از چه اعتباری در نزد سفير امريکا برخوردار بود که او را منحيث 

  )اU اينکه او از ھمان افراد سويۀ کابينه بوده  باشد ( يک رابط خصوصی مورد استفاده قرار ميداد ؟

و ھم نزد سفير امريکا داشت، بدون ) به قول خودش( با آنھمه اھميتی که ھم نزد شاه باز چه شد که قاسم رشيتا  -       
آنکه زمينۀ اين م�قات را فراھم کند، صرف آنرا به  وزير دربار قصه می کند  وھر دو  خاموش می نشينند تا آنکه 

که .  م�قات با پادشاه را می نمايد سفير امريکا  يک ھفته قبل از حادثۀ سوم عقرب،  تيلفونی از وزير دربار تقاضای  
  .اگرسفير، اين مسير را می خواست و می شناخت ، ديگر چرا از رشتيا کمک می خواست

اگر سفير امريکا، آنقدر بر مقدرات افغانستان حاکم بوده و آنقد بر ظاھر شاه مسلط بوده که می توانسته است، با  -      
با وجود نقش و تسلط شوروی برمسايل )ا موقوف و ديگری را مقرر کند   يک م�قات  با  شاه ، يک صدر اعظم ر

آيا برای گرفتن  يک وقت م�قات با پادشاه، گاھی دامن قاسم رشتيا و گاھی دامن وزير دربار را می گرفت )  افغانستان
  .؟

عتماد برکابينۀ دوکتور يوسف و اگر سفير امريکا آنقدر از  اوضاع افغانستان مطلع بوده که قبل از جلسۀ  رای ا -      
قبل ازحوادث سوم عقرب ميدانسته که حکومت دوکتور يوسف مواجه به سقوط است، پس اين را ھم  ميدانسته است که 
يگانه علت اعتراض وک� بر کابينۀ محمد يوسف، وجود  قاسم رشتيا است که باUخره او را از کابينۀ  دوم او کشيدند 

 جوئی ھای نا جايز درتمام دوران وظايف دولتی اش مشھور بود،  ديگر آيا مراجعۀ سفير امريکا  که به ارتشأ و استفاده
  به چنين فرد بی اعتباری ھيچ منطق دارد ؟

اگر ميوندوال با امريکا و سفير آن  چنان رابطۀ خاص و محرمانه ميداشت، بايد سفير امريکا  نيزاز خصومت  -     
  .ًم� مطلع می بود و ديگر در مورد تقرر ميوندوال، دشمنش را واسطه نمی ساختقاسم رشتيا با ميوندوال، کا

باUخره  از آنجائيکه اين داستان جعلی مبنی بر تقاضای سفير امريکا در گرفتن وعدۀ م�قات از شاه به ارتباط  -      
اسم رشتيا به خاطر آنکه جعلش به تقرر ميوندوال شمۀ حقيقت نداشت و از جملۀ ھمه کسان تنھا ظاھر شاه حيات بود، ق

گونه ای بر م� نشود، بعد از تقاضای سفير امريکا از وی، نمی گويد که او زمينۀ اين م�قات را فراھم ساخت، بلکه 
  ."آنرا به علی محمد وزير دربار که آنھم ديگر حيات نداشت رجعت می دھد
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با درنظرداشت روشنائی انداختن دقيق و تحليل منطقی ادعای سيد قاسم رشتيا و شخصيت و سابقه ای وی در اين 
 گرچه تحليل ھای منطقی  فوق به خوبی روشن موضوع مشخص توسط دانشمندان سيستانی صاحب و آريا صاحب و

برای تکميل شدن بھتر اين بحث، در ذيل .   ميسازد که ادعای فوق سيد قاسم رشتيا دروغ و داستان پردازی بوده است 
اشاره ای از سفير امريکا در کابل در آن وقت ديده ميشود که وی به صراحت به مقامات وزارت خارجه ای امريکا 

است  که وی در م�قات با ظاھرشاه ديپلمات  فرانسوی زبان سفارت امريکا را برای ترجمانی استفاده  اط�ع داده 
  . کرده است

 .535Airgram From the Embassy in Afghanistan to the Department of State 1 

 Kabul, June 2, 1966. 

 A–249 

 SUBJECT 

The Ambassador’s Audience with King Zahir Shah on June 1 

 I was received in audience by His Majesty Mohammad Zahir Shah at the palace this 

morning at my initiative to discuss with him several subjects of mutual interest on my 

return to Kabul after leave in the United States. As on the occasion of previous 

audiences (Emb A–107, October 30, 19652 and A–189, March 10, 19663), I brought 

along Second Secretary Eric Neff to serve as interpreter in French. " 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v25/d535 

  ايروگرام از  سفارت امريکا در افغانستان به وزارت خارجه امريکا535 .
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  1966 جون سال 2کابل 

  249 –الف 

  موضوع

  شرفيابی سفير امريکا به حظور اعليحظرت ظاھرشاه

اين م�قات به خواھش من صورت گرفته . فتامروز صبح اعليحظرت ظاھرشاه مرا در قصر شاھی برای م�قات پذير
بود تا چندين موضوع مورد ع�قه ھر دو جانب را بعد از بازگشت از سفر رخصتی اخير اينجانب  به امريکا با ايشان  

 سکرتر دوم سفارت  )1966 مارچ 10 و 1965 اکتوبر 30( مانند دفعات قبلی م�قاتم با ظاھرشاه. صحبت نمايم
  ." را با خود به م�قات برده بودم که منحيث ترجمان فرانسوی وظيفه اجرا کند نيفجناب اريکامريکا 

 ظاھرشاه را م�قات کرده و ھربار ھم با خود يک ديپلمات 66-65ديده ميشود که سفير امريکا سه بار در سال ھای 
ناد م�قات ھای ديگر بدست بيايد انشاء f وقتی اس. امريکائی که فرانسوی بلد بوده است با خود به م�قات برده است

  . برای روشن شدن بيشتر موضوع خدمت ع�قمندان تاريخ عرضه خواھد شد

  

  

  

 

 


