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مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد

تحقیق وترجمه:احمد فواد ارسال

تاریخ18/10/5112 :

ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری درمطالعات امنیت ملی/منطقوی
تمرکز در مطالعات آسیای جنوبی-مرکزی-خلیج عرب/فارس

سند راپور سپیرو اگنیو معاون رئیس جمهور امریکا از صحبت
خصوصی با اعلیحضرت سردم ظاهرشاه ،و گفته ظاهرشاه تجربه
دیموکراسی توقعات مردم را باالبرده و باعث نا آرامی شده

اعلیحظرت دمحم ظاهرشاه با معاون رئیس حمهور امریکا سپیرو اگنیو و سفیر امریکا رابرت نیومن در محفل رسمی
صرف طعام شب – پیش ار صحبت خصوصی اعلیحظرت با معاون رئیس جمهور در کتابخانه پادشاه سال 1791

د پاڼو شمیره :له  1تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

{ نوت از محقق و مترجم – احمد فواد ارسال -دو سند ذیل متمم یک دیگر از طبقه بندی مخفی خارج
شده اند و به دسترسی محققان قرار کرفته اند.سند اول یادداشت خالصه و نوت کیسنجر است برای
رئیس جکهور نکسن – سند دوم راپور معاون رئیس جمهور سپیرو اگنیو به رئیس جمهور نکسن
است -سند ضمیمه سوم که در یادداشت کیسنجر به رئیس جمهور نکسن یاد آوری شده است و
مشتمل بر صحبت معاون رئیس جمهور سپیرو اگنیو با صدراعظم افغانستان نور احمد اعتمادی بوده
است بنا بر معاذیری از طبقه بندی مخفی آزاد نشده است.
از نظر مطالعه و تحلیل مسائل داخلی افغانستان تذکرات اعلیحظرت دمحم ظاهر شاه در مورد تجربه
دیموکراسی و روابط افغانستان با اتحاد شوروی قابل توجه است  ،و از نظر روابط بین المللی
پیشنهاد و توقع سپیرو اگنیو از اعلیحظرت دمحم ظاهرشاه که نقش فعال و مثبت در گرم شدن رابطه
شوروری و امریکا بازی کند قابل توجه است .به نظر میرسد که امریکائی ها از اعلیحظرت دمحم
ظاهر شاه توقع داشتند دولت وی هم نقش مثبت و فعال مثل دولت پاکستان بازی کند .پاکستان که در
عادی شدن رابطه امریکا و چین کمونیست در همان زمان بازی کرده بود}.

راپور دهنده :معاون رئیس حمهور امریکا سپیرو اگنیو
به :ریچارد نکسن رئیس جمهور امریکا
تاریخ 21 :جنوری 1790
درجه  :مخفی
موضوع  :صحبت خصوصی با پادشاه افغانستان
خدمت رئیس جمهور تقدیم است
از طرف  :هنری کیسینجر
موضوع  :صحبت خصوصی با پادشاه و صدر اعظم افغانستان
راپور معاون رئیس جمهور در مورد صحبت های وی با پادشاه در ضمیمه اول است و راپور معاون رئیس جمهور با صدراعظم
افغانستان در ضمیمه دوم تقدیم میگردد.
نکات عمده تذکرات پادشاه افغانستان :
 عمده ترین پریشانی پادشاه اختالف قدیمی افغانستان با پاکستان در مورد مناطق قبایلی پشتونستان میباشد .اما
ظاهرشاه احساس میکرد که این مسئله از طریق صلح آمیز حل شده میتواند.

د پاڼو شمیره :له  5تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 ظاهر شاه آرزو داشت که روابط حساس افغانستان با اتحاد شوروی از طرف امریکا درک شود ،با در نظرداشت
این که افغانستان مقادیر عظیم کمک از شوروی دریافت میکند.


ظاهرشاه متعهد بود که استقالل افغانستان حفظ خواهد شدو عالقه امریکا را در مسائل افغانستان مهم میدانست.

 ظاهر شاه از کمک امریکا قدردانی میکرد و به صورت غیر مستقیم یاد آوری میکرد که اندازه کمک امریکا به
افغانستان تقلیل یافته است.
 ظاهر شاه از کمک تخنیکی امریکا در مورد مسئله آب دریای هلمند تشکر کرد و آن را در حل مشکل بین
افغانستان و ایران مفید توصیف کرد.


ظاهرشاه تذکر داد که افغانستان کدام رابطه خوب ونزدیک با دولت چین کمونیست ندارد.

 ظاهرشاه تذکر داد که پاکستان در راه کوشش افغانستان در ایجاد یک منطقه همکاری اقتصادی و انکشافی منطقوی
بین ایران ،ترکیه  ،هند  ،افغانستان و پاکستان شدیدا ً خلل وارد میکند.
راپور معاون رئیس جمهور از دیدار وی با صدر اعظم افغانستان در یک راپور مفصل جداگانه تقدیم خواهد شد .برداشت معاون
رئیس جمهور از صدراعظم افغانستان این بوده است که وی را یک شخص موثر و مشفق یافته است.

خدمت رئیس جمهور تقدیم است
موضوع  :صحبت خصوصی با پادشاه افغانستان
بعد از صرف طعام خصوصی شب اعلیحظرت ظاهرشاه پادشاه افغانستان مرا به اتاق مطالعه خود دعوت کرد و در حدود یک
ساعت صحبت کردیم که یگانه شخص دیگر حاظر در صحبت ما ترجمان بود .ظاهرشاه که یک شخص کم حرف و جدی است به
نظر میرسد که به منافع وطنش زیاد دل بسته است ،و به نظر میرسید که از اوضاع جهانی معلومات خوب دارد .از همه اولتر
ظاهرشاه کوشید که مطمئن شود که من رابطه حساس مملکت وی را با اتحاد شوروی درک کنم .ظاهرشاه تشریح کرد که مملکت
وی اولین مملکتی بود که با اتحاد شوروی رابطه بر قرار کرد و مملکت وی مقدار عظیم کمک از شوروی دریافت کرده است.
البته وی برای من به وضاحت مشخص ساخت که وی در نگهداری استقالل مردم افغانستان پابند است و اشارتا ً به صورت
ضمنی توضیح داد که عالقمندی امریکا به افغانستان برای مملکت وی مهم است .ظاهرشاه در عین حالی که از کمک های امریکا
به افغانستان قدردانی کرد مگر به صورت ضمنی و اشارتا ً تقلیل کمک های امریکا به افغانستان را تذکر داد.
ظاهرشاه تذکر داد گرچه که " تجربه دیموکراسی" که وی با اصالحات قانون اساسی سال  4691آغاز کرده است به صورت
قناعت بخش به پیش میرود ،اما این تجربه دیموکراسی توقعات مردمش را باال برده است و باعث یک اندازه نا آرامی ها شده
است.
در جریان صحبت با ظاهرشاه تغیر احتمالی سیاست ما در قبال چین کمونیست { ایجاد روابط سیاسی امریکا و چین کمونیست}
به صورت غیر مستقیم مورد بحث قرار گرفت و برداشت من از صحبت ظاهر شاه این بود که روابط فعلی افغانستان در حد
مناسب و درست و افغانستان هیچ کدام رابطه نزدیک و خاصی با چین کمونیست نداشته  ،در مقابل رابطه افغانستان با اتحاد
شوروی بسیار زیاد نزدیکتر است.
یک صحبت مختصر هم در مورد مشکل آب با ایران صورت گرفت ( دریای هلمند) و به نظر رسید که دولت افغانستان معتقد
است که میتواند این مشکالت را با دولت ایران حل کند .ظاهرشاه متذکر شد که فعالیت کمیسیون امریکائی و تحقیقات تخنیکی آنها
در این مورد بسیار مفید بوده است .
د پاڼو شمیره :له  3تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

موضوع عمده پریشانی ظاهرشاه اختالف طوالنی افغانستان با پاکستان در مورد موضوع پشتونستان میباشد .با درنظرداشت این
که موقف امریکا در طرفداری از پاکستان قرار دارد من صرفا ً اظهار همدردی کردم و تذکر دادم که با وجود آنکه دولت امریکا
در این مورد نظریه خود را مشخص ساخته است پالیسی جدید ما این است که دولت امریکا در این مورد پافشاری نمیکند بلکه
دولت امریکا میگذارد که ممالک آسیائی اختالفات ذات البینی شان را بدون نفوذ امریکا حل نمایند.
ظاهرشاه تذکر داد که باوجود آنکه اختالف افغانستان با پاکستان در موضوع پشتونستان یک موضوع عمیق احساسی است هیچ
آثار تصادمات مشاهده نشده است و تا زمانی که هردو طرف به ارائه پیشنهادات برای حل این مشکل ادامه بدهند در نهایت این
مشکل حل خواهد شد .ظاهرشاه تذکر داد که افغان ها و پاکستانی ها منافع مشترک زیادی دارند و منافع اقتصادی و ااجتماعی آنها
باهم بسیار زیاد نزدیک است .خالصه این که ظاهرشاه میگفت که منافع مشترک افغان ها و پاکستانی ها زیادتر از نقاط اختالف
آنها میباشد.
من به ظاهر شاه اظهار داشتم از آنجائی که مملکت وی با هردو مملکت اتحاد شوروی و امریکا دارای روابط عالی میباشد وی
در موقعیتی قرار دارد که تفاهم جدیدی را در بین دو قدرت بزرگ دنیا تشویق و ترغیب نماید .من برایش توضیح دادم که
باوجود پیشرفت دیپلماتیک در رابطه بین اضالع متحده امریکا و اتحاد شوروی ،مطبوعات رسمی شوروی هنوز هم با متصف
کردن اشخاص و پالیسی های امریکا با صفات شریر و شیطانی به تشدید ملتهب کردن اوضاع ادامه میدهند .من به ظاهر شاه
پیشنهاد کردم که اگر دولت افغانستان به صورت غیر مستقیم و اشارتا ً به شوروی ها تفهیم کنند که این حرکت مطبوعات شوروی
در بهتر ساختن اوضاع کمک نمیکند .به نظر میرسید که ظاهر شاه به این تذکر من عالقه گرفته است و اظهار داشت که مملکت
وی هر چه در توان دارد در راه تقلیل کشیدگی در بین قدرت های بزرگ به کار خواهد برد و یک چنان هدف به مفاد تمام عالم
بشریت خواهد بود.
ظاهر شاه موضوع کمک عسکری امریکا به افغانستان را هیچ مطرح نکرد.
موضوع دیگری که مطرح شد ابتکار افغانستان برای ایجاد همکاری منطقوی بین ایران ،ترکیه ،هندوستان  ،پاکستان و افغانستان
است .ظاهر شاه متذکر شد که در نتیجه ممانعت مطلق پاکستان که از هرگونه همکاری اقتصادی و انکشافی با هندوستان
خودداری میکند؛ این ابتکار همکاری منطقوی متوقف مانده است .ظاهر شاه این مشکل را تاثر انگیز توصیف کرد که تمام
ممالک دیگر آماده ای این همکاری منطقوی هستند مگر بدون شرکت پاکستان پالن متذکره به صورت مناسب عملی شده
نمیتواند.

ختم ترجمه عکس اسنا د اصلی
انگلیسی در ذیل :

د پاڼو شمیره :له  4تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د پاڼو شمیره :له  2تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د پاڼو شمیره :له  0تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د پاڼو شمیره :له  7تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ختم

د پاڼو شمیره :له  8تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

