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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 احمد فواد ارسال

 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی

 ماستری درمطالعات امنیت ملی/منطقوی 

 خلیج عرب/فارس-مرکزی-آسیای جنوبیمطالعات تمرکز در 

 

 2015/16/07: تأریخ

 25اعلیحظرت محمد ظاهرشاه به لندن به تاریخ انعکاس سفر "ناگهانی" 

 تلگرام سفارت امریکا در میالدی  1973ون سال ج

 4728تلگرام نمره 

 لوئیستی ازطرف: 

 به: وزارت خارجه امریکا

 1352سال  سرطان 4– 1973جون سال  26تاریخ: 

 محرمانهدرجه : 

 سفر اعلیحظرت محمد ظاهرشاه برای معالجه به لندنموضوع : 

جون از طریق روم عازم لندن شد. در  25در صبح روز اعلیحظرت محمد ظاهر شاه به صورت ناگهانی  .1

مجید –این سفر سردار جنرال عبدالولی ، شهزاده شاه محمود و خانمش شاهدخت محبوب غازی ، ابراهیم 

دیگر پادشاه را سراج وزیر سابق صحیه ، رحیم پنجشیری  نوکر و معتمد خاص پادشاه و یک تعداد همراهان 

 همراهی میکردند.

به اساس راپور داده این سفر ناگهانی پادشاه به خاطر معالجه خونریزی در یک چشم پادشاه اعالن شده است.  .2

. غالباً یک معالجه ابتدائی جون در یک مسابقه والیبال زخمی شده بود 18این چشم پادشاه تقریباً به تاریخ شده 

جون صبح وقت به کلینیک چشم  23بخش نبود و سبب شد که پادشاه به تاریخ  توسط یک داکتر افغان قناعت

شفاخانه نور مراجعه کرد و توسط رئیس امریکائی آن کلینیک داکتر فریسین مورد معالجه قرار گرفت. 

مراجعه  -به توجه  وزارت خارجه –مطالعه شود  مورد مراجعه پادشاه به شفاخانه نورراپور ذیل در )

 ننده ای که امکان دارد آینده حساس این کلینیک را تغیر بدهد(امیدوار ک

بنا بر گفته داکتر مجید سراج زخم چشم پادشاه بسیار جدی نیست و به عملیات جراحی ضرورت نخواهد  .3

آنها شاید در حدود یک تا دو هفته را در لندن داشت. داکتر مجید سراج به یک مامور سفارت امریکا گفت که 

 . رخصتی و استراحت در ایتالیا خواهند گذراند  ایبعد از آن یک تا دو هفته دیگر را برسپری کنند و 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 لویستی.

 عکس  -ترجمه ختم

 اصلی انگلیسی در ذیل : سند
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