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

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 
 هلجم هلاقم و لاودنویم مشاه ریدم دروم رد اکیرما ریفس بوتکم دنس

 1967 لیرپا  ستراپمار
 
 

در ارتباط با مسائل افغانستان ، اینک یک سند   در سلسله ترجمه و نشر اسناد از وزارت خارجه امریکا: نوت از احمد فواد ارسال

، عالقمندان تاریخ افغانستان ، و محققان عالقمند به تحقیق بیطرفانه و  دیگر خدمت خوانندگان پورتال وزین افغان جرمن آنالین 

امید است که این  .دشابیم یو هب کمک قرط و لاودنویم تالکشم دروم رد اکیرما ریفس بوتکماین سند . عینی تقدیم میگردد

 . سند نیز مورد استفاده در استدالل منطقی قرار بگیرد

  ] ترجمه تقدیم است در ذیل تقدیم است و نقل اصل سند در ختمترجمه متن  [     

تلگرام از سفارت امریکا در افغانستان به وزارت : 245: سند نمره 

 خارجه امریکا

 ،1967اپریل  52: کابل

 اعالمیه در مورد بند کجکی و گندم
 

 .منتشر شود ا  من درخواست کرده بودم که اعالمیه در مورد گندم فور  ،خود 9514در تلگرام قبلی نمبر  .0

)  C I A در روز های بعد از آن در خواست ، جنجالی که بخاطر تهمت های محصلین افغان بر ضد سی آی ای .2

شدیدا  افزایش یافته (  9632رجوع شود به راپور نمبر)در اثر انتقادات تذکر یافته در مطبوعات محلی( قضیه هوتکی
ولسی جرگه حاظر خواهد شد ، وبه گمان   می در مقابل هما 5به گمان اغلب صدراعظم در روز سه شنبه . است 

غالب صدراعظم شدیدا  مورد فشار قرار خواهد گرفت که از سفر اخیر خود به اضالع متحده امریکا و حتی ارزش 
این در حالتی است که در ارتباط با قضیه ای هوتکی شک و شبه در . رابطه با اضالع متحده امریکا دفاع نماید

 (کابل 9655رجوع شود به راپور نمبر)  .غانستان ایجاد شده استمورد مقاصد امریکا در اف

این واقعیت نرسیده ایم که قبول کنیم که این قضیه هوتکی نه تنها حکومت   ما اصال  خود را بازی میدهیم اگر به .3
ل مالحظه میوندوال را شدیدا  به مخاطره انداخته است ، بلکه موقف اضالع متحده امریکا را در اینجا به صورت قاب

 .در فاصله یک هفته تمام منفعت های سفر میوندوال به اضالع متحده امریکا از بین رفته است. پائین آورده است
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ما میتوانیم . بناء  ما صرف یک وسیله در اختیار داریم که امکان دارد به ما کمک کند که از این حالت بیرون بیائیم( 6) 

است از فروش گندم و قصد اجرای پروژه بند کجکی را قبل از رفتن را که عبارت  PL–480 و باید پروگرام
شخص صدراعظم بوسیله روان فرهادی به . ماه می اعالن نمائیم 5به مقابل ولسی جرگه یعنی قبل از   صدراعظم

 .سفارت احوال فرستاده است که اعالن به موقع این پروگرام بی اندازه به وی کمک خواهد کرد

من شدیدا  درخواست میدارم که این دو نمونه کمک و همکاری اضالع متحده امریکا با افغانستان نه به خاطر اینکه ما  -9
، بلکه بخاطر اینکه ما ضرورت داریم آنرا ( میوندوال شاید از نجات دادن گذشته باشد صخش) از میوندوال دفاع میکنیم 

ریکا نشان بدهیم، خاصتا  در حالتیکه اضالع متحده امریکا زیر منحیث نمونه کمک بدون مقصد و غرض اضالع متحده ام
 .تحت حمله است  "یک قدرت امپریالیستی استعمار جدید" شک و شبهه قرار گرفته و منحیث 

 نیومن
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