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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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 در مطالعات امنیت ملی /منطقوی تمرکز در 

 جنوب و مرکز آسیا و خلیج عرب

 

6/17/2015 

 رسفیر امریکا درابرت نیومن به امریکا  جوابیه وزارت خارجهتلگرام 

درمورد مراجعه وحید عبدهللا به نمایندگی از شهید داود خان به کابل 

رابطه به دوباره به قدرت دولت امریکا و درخواست نظر امریکا در 

 رسیدن سردار داود

 

ترجمه کامل و بعداً کاپی اصل سند جوابیه وزارت خارجه امریکا به سفیر امریکا در  ذیل در 

کابل خدمت خوانندگان محترم پورتال وزین افغان جرمن آنالین تقدیم میگردد. این تلگرام  در 

میباشد از واشنگتن به کابل فرستاده  1351حمل  12که مطابق با  1972اول ماه اپریل سال 

اصلی در آرشیف امنیت ملی امریکا  در جمله اسناد آزاد شده از طبقه بندی مخفی شده بود. سند 

 در دسترسی عامه قرار دارد.

 

 }ترجمه سند{

 056321سند مخفی نمره : 

 056321خارجه:  وزارت در تلگرام ثبت نمره

 1351حمل  12 مطابق با  1972/01/04تاریخ: 

 کابل    -     :عادی روزمرهبه مقصد- نوع تلگرام

 تهران –اسالم آباد    -:عادی روزمره    به مقصد- نوع تلگرام

 شک و تردید های سیاسی  -افغانستانموضوع: 

 کابل-1806: در رابطه با رفرنس نمبر

 : جناب سفیر   برای مطالعه
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ما به طریقه پیشنهادی شما در مورد برخورد با نظر خواهی وحید عبدهللا اطمینان کامل  .1

داریم و با شما هم عقیده هستیم که به نظر میرسد که دراین دفعه نظر خواهی وحید عبدهللا جدی 

 ،دقیقتر و مشخصتر از حالت عادی است.

  

موافقه داریم، اما به  8ف ما به طریقه جواب غیر مستقیم پیشنهاد شده شما در پره گرا .2

ضرورت طرح نقطه دوم پیشنهاد شما چندان مطمئن نیستیم و در این شک داریم که آیا ضرور 

است این موضوع مطرح شود و یا نه. در هر صورت ما تصمیم را به شما و تحلیل شما از 

 اوضاع میگذاریم. 

 
 

در جریان سال ها باخبر است.  وحید عبدهللا به بسیار خوبی از ادامه عالیق ما با افغانستان .3

بنا بر این ما هیچ دلیلی نمی بینیم که چرا این نکته به صورت مناسب در جریان صحبت به وی 

 تذکر داده نشود. 

 

 

 ترجمه سند{ختم }
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