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

 تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

 
مستند و سندی از وزارت خارج امرکیا در مورد شهید موسی تحلیل عینی و 

 شفیق

مدعیات ، تشریحات ، تذکرات، مقاالت ، کتاب ها  وغیره در مورد اشخاص  ووقایع تاریخی میتواند که بر اساس 
میتود های علمی و عینی استوار باشد و هم میتواند یک وسیله طرح عقاید سیاسی و احساسات و عقده ها وغیره 

مرتبط به این میباشد که چرا و چه مدعیات ، تشریحات ، تذکرات، مقاالت ، کتاب ها  وغیره شد. اهمیت و ارزش با
را طرح کرده است. در یک چنان مدعیات ، تشریحات ، تذکرات، مقاالت ، کتاب ها  وغیره کسی و به چه مقصدی 

موسسات معتبر علمی و در نزد اشخاص و جوامع که موضوعات را بیطرفانه و عینی تحلیل میکنند ارزش آن 
معتبر و بلند میباشد که بر اساس میتود های عینی و علمی  مدعیات ، تشریحات ، تذکرات، مقاالت ، کتاب ها  وغیره

ازجمله راهنمائی های یک پوهنتون علمی امریکائی به شاگردان آن در و بیطرفانه نوشته شده باشد. به صورت مثال 
 مورد تحلیل اسناد یک قسمت آن چنین خالصه شده میتواند:

در مورد منبع بیاندیشید. پیغام ویا استدالل  نویسنده منبع چیست؟ وی چه موضوع را میخواهد به شنونده اش  .1
 بفهماند؟ 

ه کسانی یا گروپ های است؟ آیا به مقصد اظهار به یک شخص خاص شنونده و یا خواننده ای این پیغام چ .2
 است ویا برای نشر عمومی؟

 آیا وی عقیده ای خود را میگوید ویا موضع را تشریح میکند؟ .3
ar/history/resources/study/primary/https://apps.carleton.edu/curricul 

به صورت مثال یکی از نویسنده های بسیار پرکار و فعال که در سایت وزین افغان جرمن آنالین هم مقاالت و 
و پر شوری  کرده و دوام میدهد ، محترم داود مومند، در یکی از مقاالت شان چنین  ,تذکرات و مباحثات متعدد

 نوشته اند:
سرچیني څخه روایت کیږی چی په افغانستان کی د یـحـی خان د زمـامـدارۍ په دوره کـی ذوالفقار د یوی باوری “

علی بوټو د پاکستان د پیپلز پارټۍ مشر افغانستان ته د یوه سفر په ترڅ کی د افغانستان پادشاه اعلحضرت محمد 
دولت څخه د سیاسی پناهندګۍ غوښتنه  ظاهر شاه ته څرګنده کړه که احیانا هغه "بوټو" وغواړی چی د افغانستان د

وکړی، آیا دا غوښتنه به ومنل شی یا نه؟ د افغانستان پادشاه، ذوالفقار علی بوټو ته په دی برخه کی پوره ډاډ او 
 ”.اطمینان ورکړ

-http://www.afghan
german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_m_d_de_afgha_dawlat_na_de_Zulfikar

_bhutto_panahindagi.pdf 
اگر بیطرفانه قضاوت کنیم و سواالت باال را در مورد این تذکر محترم داود مومند مطرح کنیم ، و بنا بر این که سند 

وجود نیست ) تحقیق شود شاید خبر سفر در کابل تایمز وجود داشته باشد وغیره( چند موضع مطرح مشخصی م
 میگردد؟

 آیا واقعاً بوتو به افغانستان در زمان یحیی خان مسافرت کرده بود؟ .1
 در آن زمان که وی رئیس دولت نبود آیا واقعاً وی با ظاهرشاه مالقات کرد؟ .2
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 ین پاکستانی شدیداً نشنلیست چنین خواهش را از شاه افغانستان بکند؟آیا منطقاً این امکان دارد که ا .3
آیا ظاهرشاه که در بی تصمیمی و بی جرئتی شهرت عام داشته است این دل و گرده را داشت که به بوتو  .4

 این اطمینان را بدهد؟
جستجو شود و ارائه گردد که همانطوری که در باال اشاره شد ، اگرهم سند مستقیم وجود ندارد اگر اسناد درجه دوم 

این ادعا را تقویت کند مثل اسناد مشکالت بوتو با یحیی خان، اسناد سفر وی به افغانستان ، اسناد دیدار با ظاهر شاه 
 ، وغیره ، این ادعای محترم داود مومند تقویه میگردد.

ب ، و تمام این مقاله که  از طرف دیگر خوانندگان بیطرف در مورد موقف های سیاسی خود محترم مومند صاح
استدالل وی در آن دیده شود ، به نظر میرسد که این یک مقاله سیاسی و عقیدوی جناب شان برای بهتر جلوه دادن 
ظاهرشاه و میوندوال شهید و کوبیدن احمد شاه مسعود وغیره نوشته شده است و یک مضمون معتبر و مستند و 

 عینی شمرده نمیشود.  
یک مثال است و در نوشته ها و تحلیل همه ای ما مدعیات غیرمستند و عقیدوی و سیاسی  در هر صورت این

موجود بوده و است و بهتر است ما همه بکوشیم تحلیل های علمی و مستند ی عرضه کنیم مانند داکتر صاحب سید 
 عینی عرضه میدارند.  عبدهللا کاظم ، داکتر صاحب زمانی ، داکتر صاحب جهانی وغیره که تحقیق و تحلیل علمی و

در پائین یک سند وزارت خارجه امریکا در مورد شروع صدارت موسی شفیق شهید ترجمه و عرضه میگردد که 
 تحلیل و برداشت و قضاوت در مورد آن مربوط به طرز دید خوانندگان خواهد بود. 

 برداشت من در ذیل است:
ور های سفارت امریکا و دیگر تشکیالت سیاسی و سند خصوصی بوده از معاون وزیر خارجه به استناد راپ .1

 استخباراتی امریکا برای وزیر خارجه امریکا نوشته شده است.
 نویسنده از نظر منافع امریکا موضوعات را تشریح میکند. .2
نویسنده اطالع میدهد که مرحوم موسی شفیق به صورت خصوصی به امریکا اطمینان داده است که  .3

 مسایل بین المللی همکاری نزدیک خواهند نمودافغانستان و امریکا در 
نویسنده در آخر مینویسد که بزرگترین مشکل موسی شفیق شهید در این خواهد بود که تا چه اندازه ظاهرشاه  .4

به وی اجازه اداره کردن خواهد داد. )چرا وی چنین مینویسد؟ آیا سابقه ای آن وجود داشت؟ آیا ظاهر شاه 
 یک وسیله استعمال میکرد و اجازه کار نمیداد؟ آیا وکال مورد استفاده شاه بود؟ ( صدراعظمان را صرف منحیث

 
از معاون وزیر خارجه امریکا در امور شرق نزدیک و آسیای جنوبی )سیسکو( به  371مکتوب متحدالمال نمبر 

 1972دسمبر  12وزیر خارجه راجرز 
 به مقام محترم

 وزیر خارجه 
 از طرف

 خارجه جوزف سیسکو معون وزیر 
  

 وزارت امور خارجه امریکا
 متحدالمال معلوماتی

 حکومت جدید در افغانستان
 7رد و به تاریخ کدسمبر قبول  5ا به تاریخ رمحمد ظاهر پادشاه افغانستان استعفای داکتر عبدالظاهر صدراعظم 

 11به تاریخ دسمبر از وزیر خارجه محمد موسی شفیق خواهش کرد که حکومت جدید را تشکیل بدهد. شفیق 
وزیر کابینه جدید حاظر شد و به قرار اطالع سفارت افغانستان  11دسمبر در مقابل ولسی جرگه افغانستان با لست 

 امروز رای اعتماد از ولسی جرگه را دریافت کرد.
منحیث صدراعظم یک انتخاب عالی است. شما شفیق را در ملل متحد   به نظر میرسد که تصمیم در مورد شفیق

سال و امسال مالقات کرده اید، و من معتقد هستم که شما با سفارت امریکا در کابل هم نظر هستید که شفیق یک پار
وی تمایل   جوان درخشان و هوشیاری است که با سرعت به عمق مطالبی پی میبرد که در مقابلش گذاشته میشود.

رت تصمیم گیری یک کمال غیر عادی است. تصمیم گیری را در خود نشان داده است که برای افغانستان این قد
شفیق ماستری خود را از پوهنتون کولمبیا در نیویارک گرفته است و با گرمی در مورد روابط خاص در بین افغان 
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ها و امریکائی ها صحبت میکند که وی عقیده دارد این روابط خاص بر اساس مفکوره ها و طرز دید مشابه بنا شده 
صی نظر داده است که افغانستا ن و امریکا در روابط بین المللی همکاری نزدیک است. وی به صورت خصو

 نمایند.
دسمبر ، موسی شفیق وعده کرد که سیاست  11در جریان حظور خود در مقابل ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 

تصادی در اجندای کار خارجی عدم انسالک ، از بین بردن تولید مواد مخدر ، اقدامات برای ایجاد ریفورم های اق
 حکومتش قرار دارد.

کابینه ای موسی شفیق متشکل از اغضای جوان ، لبرال و از نظر مسلکی با کفایت تشکیل شده است. اعضای کابینه 
ساله ، یکی از تواناترین اقتصاد دان های این مملکت،  37، محمد خان جاللر عبارت میباشند از قابل یادآوری 

ساله ناشر یگانه اخبار خوب و مستقل افغانستان، منحیث وزیر  39صباح الدین کشککی ، منحیث وزیر مالیه، 
اطالعات و کلتور، و داکتر عبدالوکیل ، شخصی که اداره کننده و مشوق فوق العاده در جریان عملیات کمک رسانی 

 Peace با ادراتبوده است و در خشکسالی اخیر در افغانستان در جریان یکسال گذشته 
Corps و USAID .همکاری نزدیک کرده است ، منحیث وزیر زراعت انتخاب گردیده اند 

یک پالیسی   ما توقع داریم که حکومت شفیق پالیسی فعال و قوی در اداره ای امور داخلی ، و در سیاست خارجی
که تا چه اندازه یک کمی بیشتر متمایل به غرب را به پیش خواهد برد. بزرگترین مشکل شفیق در این خواهد بود 

 پادشاه به وی اجازه اداره کردن را خواهد داد.

371 .Memorandum From the Assistant Secretary of 

State for Near Eastern and South Asian Affairs 

(Sisco )to Secretary of State Rogers ,December 12, 

1972 12
 

December 12, 1972 

To : 

 The Secretary 

From: 

 NEA - Joseph J. Sisco 

DEPARTMENT OF STATE 

INFORMATION MEMORANDUM 

New Government in Afghanistan 

King Mohammad ZAHER accepted the resignation of Prime Minister ZAHIR on December 5, 

and on December 7 asked Foreign Minister Mohammad Moussa Shafiq to form a new 

government. Shafiq appeared before the Parliament on December 11 with a partial list of his 

Cabinet members, and, according to the Afghan Embassy, received a vote of confidence today. 

Shafiq seems an outstanding choice for Prime Minister. You met him at the UN both this year and 

last, and I believe you will agree with Embassy Kabul that he is a bright, intelligent young man 

with a quick and agile mind that penetrates immediately to the core of issues before him. He has 
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demonstrated a willingness to make decisions,-which is unusual in Afghanistan. The new Prime 

Minister has an M.A. from Columbia, and speaks warmly of the special bond between Afghans 

and Americans which he feels is based on similar ideals and basic outlook. He has privately 

suggested closer cooperation between Afghanistan and the U.S. on international issues. 

In his appearance before the Parliament December 11, Shafiq promised to continue Afghanistan's 

nonaligned foreign policy, to suppress opium production, and to press economic and political 

reforms. 

Shafiq's Cabinet is young, liberal and technically well qualified. Notable among the selections are 

Mohammad Khan Jalalar, age 37, one of the ablest economists in the [Page 2]country, as Minister 

of Finance; Sahabuddin Kushkaki, 39 year old publisher of the only good independent newspaper 

in Afghanistan, as Minister of Information and Culture; and Dr. Abdul Wakil, the organizer and 

motivator of the outstanding drought relief activity with whom USAID and the Peace Corps have 

worked very closely during the past year, as Minister of Agriculture. 

We expect the Shafiq Government to exercise stronger leadership on domestic issues and to 

pursue a more active and slightly more Western-oriented foreign policy. Shafiq's major problem 

will be the extent to which the King will allow him to govern. 
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