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سفارت امریکا در ارتباط کوشش مارشال شاه ولی خان در آشتی یک تلگرام دیگر 

 1351حمل سال  24دادن داود خان و ظاهر خان و  آوازه های  تغیر در 

 2042تلگرام نمره 

 به: وزارت خارجه امریکا ازطرف: سفیر امریکا در کابل

 1351حمل سال  24 – 1972اپریل  13تاریخ: 

 درجه : مخفی

 جواب به شهزاده داود –موضوع : افغانستان 

به وحید عبدهللا رساند که شامل پره شما را اپریل  11بر اساس هدایات اینجانب یک مامور سفارت جوابیه  .1
شد. تاکید میشو د که بند  تغیردادهبود اما بند سوم آن جوابیه از طرف شما قبل از رساندن به وحید عبدهللا  8گراف 
نه نظر در ترجمه قبلی نیومن پیشنهاد کرده بود که نظریه منحیث یک نظر شخصی ارائه شود شد) تغیردادهسوم 

سفارت مامور ( . وحید عبدهللا از بیانات مامور سفارت امریکا به دقت نوت گرفت. در مورد این سوال دولت امریکا
جواب داد که وی در این مورد فی الحال  امریکا که آیا امکان دارد این دیدار ها ادامه پیدا کند وحید عبدهللا دفعتا  

 جوابی ندارد. اما وحید عبدهللا از این خوشنود بود که ما خواهشمند ادامه این دیدار ها هستیم.
وزارت خارجه  3یکبار دیگر بر اساس هدایات اینجانب مامور سفارت نکته ای را تذکر داد که در پراگراف  .2

مریکا و افغانستان در طی سال ها دوام داشته و دارد و این " یک نظریه آمده بود ، اما به این شرح که روابط ا
 وی میباشد." انه ایشخصی و مطلع

یر در دولت را که وحید عبدهللا از وحید عبدهللا پرسید که این تغدر جریان این صحبت مامور سفارت امریکا  .3
ینکه خود وحید عبدهللا گفته بود سردار در مورد آن صحبت کرده بود چطور امکان دارد خاصتا  با درنظرداشت ا

در جهات مختلف تقسیم و پارچه نماید. وحید این داود هیچ کدام قدمی را نخواهد برداشت که افغاستان را زیاده تر از 
یک تعداد از اعضای فامیل شاهی "  -سردار داود هنوز هم بر این پرنسیپ معتقد است. ب -عبدهللا جواب داد: الف

مارشال شاه ولی خان و خانمش از چند وقت به  -ین هستند که سردار داود دوباره بر سر قدرت بیاید." جمتمایل به ا
 اینطرف فعاالنه کوشش می نمایند تا جناب اعلیحضرت را با سردار داود و سردار نعیم آشتی بدهند. 

عروسی دختر داکتر  بعد از سالها اخیرا  سردار داود و سردار نعیم را در یک مجلس عام دیدم ) مجلس .4
نکته در نظر ها  اینکه  عزیز سراج( و من قصدا  با هردو مصافحه کردم و به صورت مختصر با آنها صحبت کردم

ید عبدهللا در مورد اشتراک سردار داود و سردار نعیم در این ح. وقتی که مامور سفارت امریکا از وباقی بماند
در این ردار داود به خاطری در مجلس اشتراک کرده بود که داماد عروسی پرسید، وحید عبدهللا جواب داد که س
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های تحت الحمایه  و امروز یکی از شاگردان این شخصپسر وزیر داخله در کابینه قبلی داود خان بود و عروسی 
 )عروسی عبداالله(سردار داود میباشد.

دخول دوباره سردار داود در دولت  در بین حلقه های مختلف در کابل  زیاد شده  یدر این روز ها آوازه ها .5
 است .

 نیومن

 

ترجمه عکس اسنا د  ختم

 اصلی انگلیسی در ذیل :
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