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 : احمد فواد ارسالتحقیق و ترجمه

 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی

ماستری در مطالعات امنیت ملی /منطقوی تمرکز در 
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 2015/01/8تأریخ 

وزارت خارجه امریکا رومامسند راپور رسمی از سفر تحقیقاتی 

، موقف اعلیحظرت ظاهر شاه درقبال  1972به کابل در سال 

قانون احزاب، تظاهرات پوهنتون، عدم نصاب در ولسی جرگه ،و 

 پیشبینی بازگشت اداره مستقیم خاندان شاهی 

 

 راپور محرمانه 

 1972ماه می میالدی سال  31: تاریخ

 رابرت ای فالتین:از طرف

 برای: رابرت النگین

 بحران در حال داغ شدن -: افغانستان موضوع

امروز در این مورد توافق دارند که افغانستان در یک بحران سیاسی عمیق قرار مشاهدین به صورت تقریبی اکثریت 

ی کرد که این بحران به کجا وضیح مشخص آن به آسانی ممکن نیست که بتوان بر آن اساس پیش بیندارد. بحرانی که ت

با از آنجائی که اکثریت راپور ها مبتنی بر مشاهدات واقعی بعد از خروج از کابل است من در این راپور  رسید.خواهد

رئوس استفاده از صحبت های که با یک تعداد افغان ها در کابل انجام دادم و با استفاده از راپور های اعضای سفارت ما 

 مطالب را به صورت عمومی در اینجا تشریح میکنم.

اساس  ولسی جرگه افغانستان باید بریکی از عالیم این بحران است. عدم پوره شدن نصاب در ولسی جرگه افغانستان  

مارچ مجالس خود را آغاز میکرد ، بعداً گفته میشد که تا اواسط ماه اپریل مجالس ولسی  13تقسیم اوقات آن به تاریخ 

جرگه آغاز خواهد شد، اما تا اواسط ماه می که من از افغانستان خارج شدم نصاب وکالی ولسی جرگه تنها دو بار پوره 

د. ومت افغانستان عامل این پوره نشدن نصاب اعضای ولسی جرگه میباششده بود، و به وضاحت فهمیده میشد که حک

سمیع الدین ژوند معین وزارت عدلیه در جریان صحبت با من از یک طرف موقف رسمی حکومت را تذکر داد که وکال 

به من فهماند که اصالً و اشاره عامل عدم پوره شدن نصاب در ولسی جرگه هستند و از طرف دیگر با چشمک کردن 
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سی لخاصتاً از پوره شدن نصاب در ون تاافغانسحکومت . حکومت است که نمیخواهد نصاب ولسی جرگه پوره شوداین 

 ی میکند.از حکومت  میباشد جلوگیردر روز های سه شنبه که روز سوال و جواب جرگه 

میشود ،  جرگه ولسی اعضای نصابدر جلوگیری از پوره شدن افغانستان  متاقدام حکو ینا که سببتی موضوعا

امکان حل آنها در دامه یافته وبه نظر میرسد که اعات جدی است که از شش ماه به اینطرف به صورت مسلسل موضو

  ت.سنی دجووم کآینده نزدی

ماه دسمبر شروع شد جنگ هند و پاکستان در  داً ع، ب روع شدش ربود که در ماه نوامبن واعتصاب محصالن پوهنت ولار د

، بعداً اعتصاب کارگران شروع شد که دلیل عمده آن باال رفتن متداوم  دوباره زنده ساخت راستان نشتوپکه قضیه کهنه 

ناکامی کوشش حکومت در رفع مشکالت    در موردحساس  راپور های عاجل ورسیدن و آرد بود و بالخره قیمت گندم 

 توقع مردم بود. کمتر از حدؤثروغیر مکوشش های حکومت نشان میداد که که بود ز خشکسالی اایجاد شده 

از و  .ماند ناکام مارچ( 13دسمبر تا  12)در جریان رخصتی زمستانی پوهنتون محصالن اعتصابدر حل حکومت 

واست های در مقابل درخرا فسخ کرده و  حکومت افغانستان فیصلههر شاه ظاشواهد بدست آمده به نظر میرسد که 

خود را زیر فسخ فیصله حکومت تسلیمی این حرکت  شاه ظاهرنظر میرسد که به صلین پوهنتون تسلیم شده است. مح

 ولسی جرگه انجام داده است.  لخوشیدبرای  لقفشار ولسی جرگه یا حد ا

 هافیصد آن پشتون   60باولسی جرگه که که نگذارد  و توانست  حتیاط زیاد کوشیدابا  شاه ظاهر،پشتونستان  مورددر 

 عمیقاً ع پشتونستان هنوزهم داغ و شد، موضو لسی جرگه شروعو نو در ماه مارچ که مجالستصادم شود. اما میباشند 

و  هانآ قهفموا و فسخلی بوتو عو ذوالفقار خان ولی خانی  ها موافقه مبنی بر پاکستانتحوالت  .باقی مانده بوداحساساتی 

و نه  شاه ظاهرپاکستان ، تحوالت سیاسی بود که نه  در والیت شمالغربی اسالمی  ولی خان با جعیت علمای بعداً اتحاد

به والیات طرف دیگر با آب شدن برف ها و باز شدن راه های صعب العبور حکومت وی برای آن آمادگی داشتند. از 

به کابل رسید در جریان زمستان تا حدی که مردم از گرسنگی تلف شده اند مردم گی گرسنافغانستان  راپور های معتبر 

 تند.خود میدانس بختی ن بدو مردم و حد اقل وکالی مردم دولت را مسئول ای

 فلج و ترس باعث مجموع این عوامل واضح است که عوامل سنجیده شود مگر  نای همیتمشکل است که درجه ااین 

می کوشید که در جریان  اً دشدیافغانستان وزارت خارجه امات قماز کرزی   ظاهراً ؛ گرچه گردیده است شاه ظاهر

چستان است. )به دولت افغانستان مسئله پشتونستان و بلوعمده ترین مشکل  کهصحبت های طوالنی مرا متقاعد بسازد 

 ود.(شنستان مراجعه ی اینجانب در مورد پشتوانه اگراپور جدا

فعالیت های یگانه اثر قابل سنجش و اندازه گیری بحران ، کم شدن  بر عدم پوره شدن نصاب در ولسی جرگهعالوه 

درست ، ناممکن  هیسیستم احصائ یتدفغانستان به دلیل عدم موجوامیباشد که در  یراسرمایه گذساختمانی و کم شدن 

سیاسی متوقف کرده است و  وضاعاعرضه کردن قرضه های جدید را به دلیل بانک قرضه برای خرید خانه میباشد. اما 

   معطل کرده اند.به آینده ین قیم به دلیل عدرا که در نظر داشتند  پروژهایصاحبان صنایع 

 بحران عاملبر ندارند. موضوعات حکایت کامل را در  نبحرا ونه آثار نه موضوعات عامل بحران هر صورتدر

در  در ماه دسمبر حل شد، ولی خان حکومت والیتی خود را پوهنتون محصالن اعتصاب. حل خواهند شد  زودیریا د

ن مواد غذائی هم با مکان زیاد دوام  دارد، و تا اواسط جون و جوالی بحرااوالیت شمالغرب پاکستان تشکیل کرد که 

باشد با  مریضیاگر عدم پوره شدن نصاب در ولسی جرگه عالیم و آثار . و ل حل خواهد شدگرفتن حاصالت کشت امسا

اید به این شکل خاتمه پیدا کند و حکومت بحران شخواهد بود. این  بحرانری نصاب به صورت منظم سمبول ختم برقرا

 ، اما صحبت در مورد بحران خاتمه پیدا نخواهد کرد. نجات پیدا خواهد کردداکتر ظاهر

از  ن تذکر داده شده در فوقبحراعاجل ر اثآدر ضمن شکایت از عوامل و که آنها  یشدمجریان صحبت با افغانها دیده در 

در ولسی احزاب سیاسی، رشوت ستانی و فساد اداری ، و اخالل متداوم  عدم موجودیت رهبری ، ضرورت موجودیت

 ت میکردند.شکای ؛منحیث عوامل بحرانجرگه
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، اعالم کرد  سیاسی  قانون احزابه با جریده کاروان حمایت خود را از بحاچند روز پیش در جریان مصصدراعظم 

قبول نکرد ؛ را   سیاسی احزاب قانونبرخالف عمل سه سال پیش خود که ظاهر شاه که  دومگر هیچ شواهدی دیده نمیش

 اردفرشکیل حزب پرچم )کمونیست های طت بیندر این  ائیناستثحرکت افقه نماید. وبه تشکیل احزاب سیاسی م اینبار

ی را کرده اند و تا حاال مورد تعقیب قانونی قرار ساشوروی( است که اخیراً اعالم موجودیت منحیث یک حزب سی

اه ازترس رسمیت دادن به پرچم و دیگر گروپ های کمونیستی از توشیح شرهاها نظر میدهند که ظنگرفته اند. بعضی 

اظهار  بتحص یک جریانافغاستان پوپل نظریه فوق را احمقانه پنداشته و در سفیریکند. اما قانون احزاب خود داری م

سفارت  یااعض است.را ممنوع قرار داده قانون اساسی افغانستان احزاب " غیراسالمی" در هر صورت داشت که 

 سفارت اعضایموضوع اصلی نیست. سیاسی  احزاب قانون توشیح امریکا در کابل در این مورد اتفاق نظر دارند که

واقعاً اجازه فعالیت را آنها  به شاه ظاهر کهاین غیر ممکن است گر هم احزاب رسمیت پیدا کنند عقیده دارند که ا امریکا

 بدهد.

پائین  لیعموضوعات بحران فدرجه اهمیت در کابل در این مورد اتفاق نظر دارند که اگر هم  امریکا سفارت اعضای
پیشنهاد که در ولسی جرگه یک  دعملی تحلیل باال شاید به این صورت شکل بگیرمعنی  بحران دوام خواهد کرد. برود

موفقیت معتقد  شود که این پیشنهاد امکان  ظاهرشاه؛ و اگر دشخواهد ظاهر طرح  تررأی عدم اعتماد به حکومت داک
خواهد داد و به عوض وی یا معاون  تعفا به دالیل صحی راجازه اسهر اادر ولسی جرگه را دارد وی به داکتر ظ

 کاندیدصمد حامد ام صدر اعظم خواهد کرد. اگر مق موسی شفیق را کاندید،ویا وزیر خارجه ،صدراعظم صمد حامد 
ی و تغیربحران دوام خواهد کرد حث طوالنی قابل پیش بینی در ولسی جرگه و بعد از یک بشود  اعظم صدر مقام

و  بوده و برق پر زرق وبینی بوده، هوشیار پیشکمتر قابل  شفیق موسی خارجه وزیراما بوجود نخواهد آمد. ای  عمده
هر صورت چانس و از شینوار است. در  یک عالم اسالمیهم اینکه پسر یک مال است موقف اعتباری دارد، خودش 

خود ای ه تغیر در طرز اداره محتاطان شاه ظاهراین امکان ندارد که این دلیل که رهبری واقعی بسیار محدود است ، به 
اجاز نخواهد قدرت واقعی دولت در دست  شاه ظاهراز مشاهدین اوضاع  و بنا به تحلیل یک تعداد زیادی بدهدرا اجازه 

 رعایای عادی بیافتد.

و شاید ولسی جرگه  1973آن این پیش بینی شده میتواند که این بحران تا یکسال دیگر شاید هم تا انتخابات سال بر بنا 

 فجار برسداگر بحران به سرحد انبرسد. و انفجار سرحد و شاید زیادتر تا آن حدی دوام کند که به  1974هم تا سال 

از قدرتمندان خاندان شاهی سردار داؤد  که بوسیله یکی نتیجه احتمالی آن برگشتن اداره مستقیم خاندان شاهی خواهد بود
 و یا سردار ولی عملی خواهد شد.

این عدم اطمینان سیاسی رول امریکا در افغانستان مثبت خواهد ماند و اکثریت افغان ها از آن استقبال خواهند باوجود 
مورد شخص را شرمسار میسازد. در شنیدن آن است که زیاد از کمک های امریکا تا آن حدی افغان ها  قدردانیکرد. 

طرف دیگر ده فیصد مصارف آنرا قبول خواهند کرد. از پرداخت افغان ها احتماال  MAPپروگرام تعلیم و تریننگ

کمی میباشند. شواهد   IBIRD طرفدار  قبولی تیم پالنگذاریجود عکس العمل منفی شوروی ها با وافغانستان  دولت

فعالیت های شان را زیاد حکومت افغانستان استفاده کرده و  ز بحران و فلج واسته باشند اوجود داردکه شوروی ها خ
گر ازیک او در افغانستان قوی تر از هر وقت دیگر است. نظر صرفاً دیپلماتیک موقف امریکا . از باشندکرده 

 خواهد بود.جای خوشبینی  اطمینان حاصل شود در افغانستان  با مسئولیت حکومت

 ترجمهختم 

 اصل سند در ذیل:کاپی 
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