
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
 

 
 08/07/2016: تأریخ      احمد فواد ارسال:  ترجمه 
 

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

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 
با ظاهر شاه بی جرئت و ناتوان، ، با غیرت و مقاوممقایسه شهید داود خان 

از نظر سفیر امریکا در سال   امریکاپالیسی وجنجال ، پاکستان  های دروغ

5511 

 : تبصره احمد فواد ارسال

در تاریخنویسی ، تحقیقات و ریسرچ مستند کوشش میشود تا اسناد مربوط عصر و زمان مورد استفاده قرار بگیرد و وقایع در 

این سند رسمی تیلگرام سفارت امریکا در . ارتباط اسناد عصر و زمان تحلیل و تجزیه شده و برداشت های عینی صورت بگیرد

نه به طرفداری از پاکستان، نه به (  Angus I. Ward June 27 1952-March 3 1956) کابل توسط سفیر امریکا انگوس وارد

سند صرف یک راپور و تحلیل . دشمنی با افغانستان، نه به طرفداری از داود خان شهید و نه به دشمنی با ظاهرشاه نوشته شده است

یث خوانندگان و محققین میتوانیم در مورد مسائل ما منح. عینی یک سفیر امریکائی است برای منافع و پالیسی امریکا در منطقه

جالبتر از این ها این . قیق و تحلیل و تجزیه نموده و نتیجه گیری ها نمائیمحواقعی در مورد ت ناداسمذکور با مقایسه و اتکا به دیگر 

کذشته دارد و دیده میشود که سال  01-01است که اگر تاریخ و نام های اشخاص بیرون شود تا چه حد شباهت با اوضاع منطقه در 

از طرف دیگر اشارات به اعتبار انگلیس و پاکستان بر شاه محمود . تا چه اندازه امریکا در بازی های پاکستان به جنجال مانده است

یث یک سند تحوالت افغانستان میتواند منح( کلکانی تن شاه امان هللا غازی و حبیب هللابر انداخ) خان در رابطه به تحقیقات گذشته 

 .تاریخی مورد تحقیق و استناد بیشتر قرار بگیرد

57v08/d106-https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955 

 

   501 :تیلگرام نمبر 

 سفارت امریکا در افغانستان به وزارت خارجه امریکا :از طرف

 بعد از چاشت 3در ساعت  0511دسمبر سال  01  :تاریخ 

سفارت به این عقیده است که برای ما این مناسب خواهد بود تا بر رویه ای خود در مقابل  ،با درنظرداشت تحوالت اخیر :عنوان

 .حکومت داود تجدید نظر نمائیم

ظر نه تنها برای وزارت خارجه در تنظیم به پیش بردن سیاست آینده سفارت ما در افغانستان مفید خواهد بود ، یک چنان تجدید ن

 .بلکه این تجدید نظر برای سفارت ما در کراچی هم در مذاکرات شان با مقامات پاکستان مفید ثابت خواهد شد

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v08/d106
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_ilmudin_Qadri_iqbal
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I. در کراچی خود را با این خیال محال بازی داده  در طی دو سال گذشته سفارت ما و سفارت ما-  بر طرف ساختن داود

 :بودیم که 

a. عنقریب داود سرنگون خواهد شد و 

b.  آنهم در نتیجه این ادعا و آوازه که درز در بین خاندان شاهی بوجود آمده است و پادشاه و کاکا هایش یک

 .گروپ عمده معتدل مخالفین را بر ضد داود رهبری مینمایند

محال اول، داود توانسته است که با استقامت در مقابل فشار های وارده ایستادگی نمایند و در هر مقطع قوی  در مورد خیال         

اگر بیاد آورده شود . همین محاصره اخیر اقتصادی افغانستان توسط پاکستان یک مثال بارز آن میباشد. تر از گذشته باقی مانده است

برطرف کردن داود شرط   تاده شد این سفارت عقیده داشت و در آن تذکر داده شد کهکه درماه می فرس 531که در تیلگرام نمبر 

الزمی و حتمی پالیسی مشترک امریکا و پاکستان است و ما در این سفارت معتقد بودیم که با وجود کوشش وسیع و همه جانبه به 

این . موفقیت داشتیم 11در  11بازهم ما یک چانس   از طرف ما به خارج شدن کلی از افغانستان،  شمول صادر کردن تهدید

از طریق " ملی"حاال داود یک پشتیبانی . هم پائین تر است 11در  11سفارت اکنون معتقد است که امکان موفقیت ما امروز از آن 

فاع عارف خان در لویه جرگه بدست آورده است تا راه های ترانزیتی را از طریق اتحاد شوروی باز کند، و منفک کردن وزیر د

در مورد خیال محال دوم توضیح شده در باال ظاهرشاه به ما . حقیقت اداره اردو را به صورت عام و تام در دست وی قرار میدهد

شواهدی ضعیف وجود دارد . ثابت ساخت که وی مثل یک نی ضعیف است که نمی توان باالی وی حساب کرد و بروی تکیه کرد

به نظر . موقف قوی اتخاذ نموده باشد داودده باشد که از پالیسی های داود فاصله بگیرد، ویا در مقابل حتی تالش کر ظاهرشاهکه 

همچنان شاه محمود که حاال عمرش بسیار زیاد شده است یک امید . میرسد که پادشاه تقریباً مثل یک زندانی در دست داود قرار دارد

آوازه فضای مناسب وجود داشت تا آن نفوذ شاه محمود ویه جرگه که برای بخاطری که در دوران ل. ضعیف دیگر محسوب میشود

مشهور خود باالی قبائل را مورد استفاده قرار بدهد، برخالف در آن وقت اجالس لویه جرگه جناب شان برای شکار به ای و 

ته بود که به زودی شاه محمود از شارژدافر پاکستان که اصالً این تیوری مفت را به ما فروخ. صفحات شمال تشریف برده بودند

ن روز یطرف پادشاه به حیث صدر اعظم معرفی خواهد شد، امروز اعتراف میکند که نه خودش و نه هیچ کدام ایجنت پاکستان در ا

وده و آخرین باری که وی شاه محمود را دیده است قبل از حل و فصل واقعه بیرق ها در ماه سپتمبر ب  ها شاه محمود را ندیده اند

در این شاید جای شک نباشد که شاه محمود میخواهد که مقام صدر اعظمی را حاصل کند اما هیچ شواهدی بدست نداده است . است

 .که کدام نهضت و حرکتی را بر ضد داود به راه انداخته است

امروز داود در یک موقف قدرت خالصه این که در مورد وضعیت فعلی داود، سفارت ما و اکثریت ناظرین به این عقیده هستند که 

دیر این اگر هم در مقابل داود مخالفینی هم وجود داشته باشند ، با در نظرداشت اداره تقریباً پولیسی   .بی مثال و بی سابقه قرار دارد

ک واقعیت که در آن مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی وجود ندارد و درهم کوبیدن شدید اقلیت ها یوقت و زمان و یک چنین ممالک 

 .در حالت پراگنده بدون رهبر و ناتوان میباشند ی باشند آنهامخالفین اگر هم قبول شده است ، 

امریکا و یا پاکستان یک چنان پالیسی را در افغانستان  کهخواهد بود  غیر واقعبینانهاین بسیار   بادرنظرداشت توضیحات فوق ،

یک   و اگر هم امریکا آماده باشد که با پاکستان یکجا شده و دست به. آن باشدمقصد داود  سقوط خیال  که هدف و تعقیب نمایند 

فعالیت مطلق و همه جانبه برای سقوط دادن داود بزند ، باز هم داود به بسیار ساده گی و مثل گذشته هر نوع حمله خارجی ها را 

، موفقیت آن پروژه های فواید عامه میباشد ه مثالفعالیت پر انرژی داود ک. برای مستحکم ساختن موقف خود استفاده خواهد کرد

نمایش میگذارد و اگر هم کدام نارضایتی محلی وجود داشته باشد زیر ملتش را به   (در سطح مملکت خود وی) های چشمگیر وی 

بین توانی تماشا داود یک آدم کله شخ است و در حالیکه مردم ناخشنود وی با نا. سایه ای این موفقیت های چشمگیر قرار میگیرد

پاکستانی به دیگدان پر آتش شوروی هم خواهد جهید و از موقف خود   اگر ضرورت باشد داود حتی از منقل جوشان  خواهند کرد

   .نخواهد گذشت

تقد است این سفارت با قاطعیت مع........ بناًء بجز اینکه دولت امریکا حاضر باشد که با تمام قوا و امکانات بر ضد داود عمل نماید

اگر شرایط چنان برابر شد که داود منفک شود که نور علی نور، اما . قبول داشته باشیمکه ما باید رژیم داود را منحیث یک واقعیت 
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اگر ما سیاست خود را با هدف منفک کردن وی بنا کنیم و یا به پاکستانی ها این حمایت را بدهیم که آن ها پالیسی شان را بر اساس 

 .بنا کنند، اشتباه جبران ناپذیری خواهد بود  آرزوی بیهودهیک چنان 

II.  شده است ، در حقیقت پالیسی امریکا را با پالیسی   سفارت به آن اشاره 151که در تیلگرام " پالیسی موقف شدید"تحلیل

قدم گذاری " و " موقف مستحکم"انگلستان است بنام های  یکه در حقیقت پالیسی همان پالیسی ها  پاکستان وابسته میسازد

یک چنین وابستگی پالیسی برای ما نه تنها این که خطرناک است بلکه بیفایده خواهد بود ، بجز اینکه دولت   ."متفقانه

به صورت غیر قابل   امریکا برای این آماده باشد که تمام قوا بر ضد داود فشار بیاورد و اگر داود در مقابله با فشار ما

 عواقب و خطرات. از افغانستان دست بشوید  ته به شوروی ها کند ، در آن صورت امریکا بایدجبران مملکتش را وابس

 :یک چنان قمار توسط امریکا به شرح ذیل توسط این سفارت تحلیل شده است

 یکا از افغانستان داود تسلیمپاکستان و انگلستان و تهدید خروج کلی امر -مستحکم امریکا  بالفرض در مقابله با جبهه .5

بدهد و یک موضعگیری منطقی در مورد موضوع پشتونستان   ، و به پیشنهادات شیرین شوروی ها جواب منفیشود

اما با در نظرداشت شخصیت شخص داود ، تجربه عمل وی در گذشته . اختیار کند و اختالفاتش را با پاکستان حل نماید

و در این ارتباط امریکا و . شدیداً خیاالت محال است به نظر سفارت ما یک چنان خیاالت و توقعات در مورد داود خان

 :متحدین آن نباید به وسیله اخطاریه خروج کامل امریکا از افغانستان زیاده از حد آن اهمیت قایل نشوند، به دلیلی این که

a.  ادی صکه هیچ نوع کمک واقعی اقتمیباشد مشاورین  دیک تعدامحدود به کمک فعلی ما به افغانستان صرف

 .سیاسی برای افغانستان تولید نمیکنند یا

b.  قرض بانک صادرات وورادات امریکا از نظر افغان ها صرف یک معامله تجارتی دانسته میشود و آنهم با

 .نارضایتی افغان ها در مورد پروژه هلمند دیده میشود

c. ند و شوروی ها داود باالی شوروی ها حساب خواهد کرد که این خالی امریکائی ها را با کمک آنها پر ک

تا حاال هر نوع تمایل برای انجام یک چنین کاری را از خود نشان داده اندو بدون شک این امید داود با سفر 

 .عنقریب بولگانین و خروشچف باالتر خواهد شد

اما ، اگر داود شخصاً در مقابل فشار شدید و همه جانبه قدرت های غربی مقاومت نماید ، یک چنان حرکت و  .2

این . یری شاید سبب این شود که قوت های که مخالف وی هستند با هم متحد شوند و داود از قدرت برکنار شودموضعگ

اما همانطوری که در باال تذکر داده شد یک چنین عاقبت . نوع عواقب زیاده تر امکان دارد تا شخص داود تسلیم شود

 .امروزکمتر امکان دادرد در مقایسه به شش ماه قبل

تسلیم شود و نه از قدرت منفک شود ، امریکا مجبور خواهد شد که به   رت که نه داود به فشار غربی هادر آن صو .3

دنیای آزاد .... اگر این حرکت به یک صورت درست صورت بگیرد ، . خود عمل کند و افغانستان را ترک بگویدتهدید 

 :دست دادن افغانستان بدست بیاورد میتواند منافعی در از

a.  ف در تهدید کردن بدست نیامده خروج واقعی امریکا از افغانستان مقصدی را حاصل نماید که صرشاید

، به این معنی که شاید سبب متمرکز و متحد شدن قدرت های ضد داود شود و رهبری بوجود بیاید که بود

 .حرکتی را به عهده بگیرد که داود را سقوط بدهد  بخواهد رهبری

b. سماً اتحاد شان را با ما اعالن کرده اند؛ خصوصاً رتان روابط ما را با متحدین که گذشتن امریکا از افغانس

 .پاکستان

c.  یک چنان حرکت توسط امریکا یک اخطار شدید خواهد بود به آن ممالکی که موقف خود را واضح

ستفاده از هردو نمیسازند و یا میخواهند از امریکا با فشار و تهدید منافع بدست بیاورند و فکر میکنند که با ا

 .جانب به پیش خواهند رفت

d.  بدست آوردن افغانستان توسط شوروی ها شاید تمایالت بیطرفی هندوستان را تکان بدهد و شاید نهرو را

مجبور بسازد که وعده ها و خواهشات شوروی را عقب بزند که در هر صورت هندوستان برای منافع 

 .نستانامریکا بسیار مهمتر است در مقایسه با افغا
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e.  یک چنان حرکت امریکا تاثیرات گوشزد کننده به ممالک اسالمی خواهد داشت وقتی این ممالک ببینند که

 .مملکتی از جمله ای آن ها توسط شوروی ها بلعیده میشود

f.  تصمیم امریکا در مورد گذشتن از افغانستان یک اخطاریه به تمام ممالک منطقه خواهد بود که امریکا

اده تر از آن اگر آنها خودشان خود را کمک نکنند یبا آن ها حوصله خواهد کرد و زصرف تا یک حدی 

 .مسئولیت بدوش خود آنهاست

 :از طرف دیگر ما باید قبول کنیم که از دست دادن افغانستان به بالک کمونیستی  .4

a. یک ضربه بزگی به حیثیت و پرستیژ امریکا در تمام دنیا خواهد بود. 

b. ی ها با قرار گرفتن در وسط ایران و پاکستان راه سوق الجیشی دیگری در مقابل در نتیجه ای این شورو

 .راه شمالی امنیتی بدست خواهد آورد و نفوذ شوروی را در عقب دروازه پاکستان قرار خواهد داد

c. ه باتآثیرات عمیق سیاسی در امریکا خواهد داشت ، و از دست دادن یکی دیگری از ممالک دنیا در مقابل 

ی ها سواالت زیادی را در عرصه سیاست خارجی بلند خواهد کرد ؛ خاصتاً در این سالی که در شورو

 .امریکا مبارزات انتخاباتی در جریان است

تصمیم خود لیسی های اپاتخاذ در مورد از آن موضوعات تشریح شده در باال حقایق نمایانی است که امریکا در مقابل دارد و 

با فرضیه های خوشبینانه فرض کنیم که داود عنقریب سقوط خواهد کرد، ویا با یک فشار سقوط داده  یابه شرحی که ، میگیریم 

های نامأنوس قرار خواهد بدیل حتی وارد کردن یک مشت سرنگون کننده بر داود امریکا را در مقابل انتخاب و اما . خواهد شد

که پاکستانی ها و افغان ها تشویق و ترغیب شوند که به مذاکرات همترین راه این است مبناًء با در نظرداشت این شرایط . داد

 . اگر این راه و کوشش ناکام شد بدیل های دیگر را میشود در نظر گرفت. عالیرتبه مشغول شوند و اختالفات شان را حل نمایند

III.  موافق ( کراچی -0135تیگرام نمبر )هیلدریچ در تیگرام وی  جاللتمابسفیر امریکا در کراچی  جاللتمابما با نظر

شوروی ها قلمرو نفوذ هستیم که اگر مذاکرات بین پاکستان و افغانستان صورت نگیرد داود به تدریج به طرف 

ر هم  مذاکرات ناکام شود ، ما عقیده داریم که اگر آوازه ها و نظریه های موجودیت یک گروپ گا. غلطیده میرود

، اگر هم داود ناکامی مذاکرات را به گردن پاکستانی ها بیاندازد ، بدون شک در نتیجه این رست باشدداود د مخالف

اما باید تذکر داد که این قال و قیل داود اگر هم در نتیجه این نزدیک . ناکامی مذاکرات مخالفین داود تقویه خواهند شد

ن خاموش شدن وی صرف تا آن وقتی خواهد بود که وی دوباره ، اما ایانستان و پاکستان خاموش خواهد شدشدن افغ

باید در نظر داشت که . ستان سوار و به قدرت برگرددنشتوبر اسپ سفید طرفداری از داعیه پ به قدرت برسد و باز هم

گرچه که لویه جرگه موقف داود را مستحکم ساخته است ، این استحکام قدرت وی این را هم ممکن ساخته است که 

 .ن هیچ نوع پریشانی از اوضاع داخلی هر نوع موافقه که بخواهد را با پاکستان انجام دهدبدو

هم نظر هستیم که انتظارات از پیشرفت پیدا شدن راه حل در موضوع ( از طرف وزارت خارجه  381تیلگرام ) ما با 

بین پاکستان و افغانستان کمی پائین آورده  پشتونستان باید در درجه های پائین قرار داده شود، اما اگر درجه حرارت مناسات

 .این به تنهائی منحیث یک پیشرفت انتقالی مسائل شمرده شده میتواند ،شود

 . واردامریکا سفیر جاللتماب  :از طرف

 

   

 


