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   1954در  امريکااستخبارات  امنيت ملی ی ازسند

  افغانستان  و ملک خان وزير ماليه  صدراعظمداود خاندر بارۀ 

  :نوت

 تی ملیتخمين و پيش بينی استخبارااز يک  20 نشر ميگردد، بند ن ترجمهسند ذيل که نقل انگليسی آن در ختم ای

ترجمه و نشر کامل اين سند وقت زياد ميخواھد . نشر شده بود 1954اض�ع متحده امريکا است که در ماه اکتوبر سال 

بخاطری که بحث داود خان و ملک خان در پورتال وزين افغان جرمن . از آن در آينده نشر خواھد شد ، و  قسمت ھای

به نشر ميرسد که به  1954 سال خمين و پيش بينی استخباراتی ملیت 20ًآن�ين فع� داغ است ، در اين قسمت بند 

  . دوران صدراعظمی شھيد داود خان و دوران وزارت ملک خان در وزارت ماليه اشاره صريح ميکند

 است که بر اساس پيش بينی و تخمين استخباراتی امريکا يک تخمين و پيش بينی استخباراتی ملیبايد متذکر شد که 

مستند و تحليل و موافقه مشترک ارگان ھای مختلف استخباراتی برای استفاده رئيس جمھور و ديگر مقامات راپور ھای 

تخمين و پيش بينی .  " تصميم گيرنده در مورد پاليسی ھای آينده امنيت ملی سياست خارجی امريکا تنظيم ميشود

تخمين و پيش بينی .  نيت ملی ميباشداستخباراتی ملی عبارت است از معتبر ترين قضاوت تحريری در امور ام

ًاستخباراتی ملی معموj معلومات در مورد خط سير احتمالی واقعات آينده در مسائل امنيت ملی بوده و مفھوم و تاثيرات 

 است و از نظر تخمين و پيشبينیھمانطوری که گفته شد اين سند . " آن را برای مقامات تصميم گيرنده عرضه ميدارند

اثير آن برای مقامات تصميم گيرنده امريکا تھيه شده و اما بر مبنای راپور ھای مستند از مناطق و م و تومفه

  . موضوعات مورد نظر تھيه ميشود

  1954 اکتوبر سال –سند  پيش بينی استخباراتی ملی امريکا  20ترجمه بند 

فغان ھا ندارند بازھم در ظرف سال ھای با وجود آنکه به نظر ميرسد که خاندان شاھی محبوبيت زيادی در بين ا -20 

خاندان شاھی با مخلوطی از دادن امتيازات اقتصادی ، استعمال . اخير اين خاندان به کدام چلنج جدی مواجه نشده اند

ل پشتون را که گروپ عمده نفوس قوای عسکری و استفاده از اخت�فات و رقابت ھای قبيله ای ، توانسته اند که قباي

ير صدراعظم ھا در ده سال اخير در افغانستان ، به یھر سه تغ. افغانستان را تشکيل ميدھند در قبضه خود نگھدارند

يرات یبه حيث صدراعظم مقرر گرديد، مقرری ھا و تغ 1953ير اخير که سردار داود در سپتمبر سال یشمول اين تغ

  . ًه ھا کام� در بين حلقه داخل خاندان شاھی صورت گرفته استصلح آميز بوده و اين فيصل

يک تعداد متنفذين  ًسردار داود شخصا چندان محبوبيت ندارد و يک تعداد از اقدامات وی باعث خشم و نا خشنودی

ليه به گمان اغلب سردار داود کمتر از ديگران متمايل به غرب ميباشد و شخص سردار داود و وزير ما. گرديده است

ای وی ملک ، که شخص کليدی ديگر رژيم فعلی  است ، مسئولين پاليسی فعلی قبول کردن روابط نزديک تر با اتحاد 
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اين نظريات آنھا باعث . شوروی و ھمچنان مسئولين مداخله ھرچه بيشتر دولت در فعاليت ھای اقتصادی شناخته ميشوند

  .ھای اقتصادی و تجاری در افغانستان گرديده استنا خشنودی در بين ديگر اعضای خاندان شاھی و حلقه 

ًاز طرف ديگر بعضی از پاليسی ھای پيشنھادی داود خاصتا کوشش وی در برقراری قوانين اخذ ماليه و خدمت 

عسکری بر قبايل پشتون که قب� آنھا از اين قوانين مستثنی بودند، با مخالفت و مقاومت قبايل پشتون روبرو شده و اين 

  .ًپيشنھادی فع� موقتا به حالت تعليق در آورده شده استپاليسی 

به گمان غالب داود و ملک از حمايت گروپ جوانان و روشنفکان که اکثريت آنھا تحصيلکرده خارج ھستند و حلقه دوم 

  .  را در دولت تشکيل ميدھند برخوردار ھستند

           

  
  


