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تلگرام سفیر امریکا رابرت نیومن درمورد مراجعه وحید عبدهللا به 

نمایندگی از شهید داود خان به دولت امریکا و درخواست نظر امریکا 

 رابطه به دوباره به قدرت رسیدن سردار داوددر 

نیت ملی امریکا دولت امریکا ترجمه شده که در آرشیف اماز تلگرام جدیداً آزاد شده از طبقه بندی مخفی  ذیلسند 
جواب وزارت و دیگر اسناد مرتبط در آینده نزدیک خدمت  برای اطالع عامه در اختیار محققان قرار گرفته است.

 خوانندگان محترم پورتال وزین افغان جرمن آنالین تقدیم خواهد شد.

 ]ترجمه سند[
 

 196 سند مخفی نمره

 تلگرام مخفی به وزارت خارجه

 1806 از کابل:نمره ثبت تلگرام سفارت 

 8837نمره ثبت تلگرام در وزارت خارجه:

 هجری شمسی 1352حمل سال 11میالدی مطابق  1972مارچ سال  31: تاریخ

 : سفیراز طرف

 شک و تردید های سیاسی -: افغانستان موضوع

 خالصه:

ینی چندان با در روز های اخیر یک فضای سیاسی بحرانی در کابل ظهور کرده است؛ باوجود آنکه واقعیت های ع
این فضای متردد و بحرانی مطابقت نمیکند. استعفای وزیر صحیه به صورت خصوصی تائید شده است و 

دیگر موجود است. از طرف دیگر یک نفر واسطه صدراعظم سابق شهزاده وزرای استعفا های   راپورهای معتبر
نظر اضالع متحده  ، قدرت برسد هدوباره بشهزاده داود اگرسفیر مراجعه کرده و پرسیده است که   داود به جناب

  چیست؟ورد این مامریکا در 

از وزارت خارجه درخواست میگردد تا نظر شان را در مورد این مراجعه و سوال سردار داود به   :درخواست
 ختم خالصه. چه جوابی به وی داده شود.  به ما بفرستند و هدایت بدهند که  سفارت امریکا

روز ها یک بحران سیاسی گنگ و نامشخص در کابل در جریان است که عمیقتر از حقایق معلوم و در این      .1
اقتصاد ٌکند ، قیمتی مواد ارتزاقی   مشخص به نظر میرسد. عوامل این بحران شامل ادامه توقف فعالیت در پوهنتون،

وزیر صحیه ) شاید استعفا قبول نشده و توزیع غیر مساویانه مواد ارتزاقی ، کمبود بوره ، راپور معتبر استعفای 
باشد( و راپور تصمیم به استعفا توسط وزرای معارف و داخله میباشد. همچنان تصمیم کابینه در مورد ادامه پالیسی 
قبلی در مورد پشتونستان که منتقدین حکومت آنرا یک نمونه دیگر بی تصمیمی حکومت تعبیر مینمایند، قصه های 
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سوء اداره، وعدم تکمیل نصاب در ولسی جرگه عوامل دیگر مشمول  ت بلند رتبه حکومت،رشوتخوری توسط مقاما
 در این بحران میباشند.

برای ساکنان کابل که در اینجا مدت زیاد زنده گی کرده اند، به شمول من، این موضوعات بسیار غیرعادی      .2
در نظر گرفتن موفقیت های حکومت غیر  بسیاربزرگ است. از طرف دیگر با آنکه لست مشکالت باال بدون و

حکومت یک نوع حالت قبولی این وضعیت و نکردن هیچ در داخل  به نظر میرسد کهعادالنه به نظر میرسد،اما 
به نظر میرسد که حکومت از کوشش کردن برای رفع این مشکالت و این مشکالت به نظر میرسد.  رفعکاری در 

در موردش که وی تصمیم گرفته نمیتواند یا نمیخواهد تصمیم بگیرد مورد انتقاد  خسته شده و پادشاه بخاطر این ادعا
 روز افزون قرار گرفته است.

  در ارتباط با مقدمه باال وزارت خارجه باید مسائل ذیل را مورد مالحظه قرار بدهد:     .3
رئیس دفتر اطالعات وزارت  1350حوت سال  ماه 21  مارچ مطابق 11به تاریخ -مسئله اول                                

ما وحید عبدهللا را از سالها   خارجه افغانستان ، وحید عبدهللا ، به خواهش خودش به خانه سفیر امریکا تشریف آورد.
به اینطرف منحیث یک طرفدار سرسخت صدراعظم سابق سردار داود میشناسیم. در این مالقات وحید عبدهللا از من 

در مقابل این سوال وی  ر سردار داود دوباره قدرت را بدست بگیرد عکس العمل امریکا چه خواهد بود.پرسید که اگ
وحید عبدهللا به من به صورت غیر    ، من از وی پرسیدم که آیا این سوال را از من به امر سردار داود میپرسد؟

به جواب وی گفتم که برای من مناسب نیست من   مستقم چنین جواب داد " سردار داود میداند که من اینجا هستم."
 که در مورد مسائل داخلی افغانستان نظر بدهم.

وحید عبدهللا  1352حمل سال  7میالدی مطابق به  1972ماه مارچ سال  27به تاریخ  -مسئله دوم                              
سوال های ذیل در یک مجلس شب گذشته بین با یک مامور سفارت امریکا تماس گرفت و اظهار داشت که دوباره 

سردار داود، سردار نعیم و وحید عبدهللا طرح شده و به وی مستقیماً وظیفه داده شده است تا این سواالت را به 
 امریکا بسپارد تا از دولت امریکا پرسیده شود:  مامور سفارت

 بدست بگیرد چیست؟ موقف امریکا در مورد این که سردار داود دوباره قدرت را-الف    

آیا داود/نعیم باالی امریکا حساب کرده میتوانند که امریکا در مورد دوباره بدست گرفتن قدرت توسط آنها  -ب    
    خوشبین خواهد بود؟

امریکا به ادامه کمک های اقتصادی و حمایت معنوی از   آیا بعد از بدست گرفتن قدرت توسط داود/نعیم    -ج
 ادامه خواهد داد؟ حکومت افغانستان

    آیا اضالع متحده امریکا استقالل افغانستان را حفاظت خواهد کرد؟     -د

هجری شمسی تائید  1350مطابق حمل سال 1972مارچ سال  28تاریخ به NHK 3262راپور -مسئله سوم     
قدرت آمدن سردار داود را میکند که داود از ناکامی و عدم حرکت حکومت انتقاد کرده است. و احتمال دو باره به 

 احتمال دو باره به قدرت آمدن سردار داود را بعید نمیداند.  بعید نمیداند. این را دوباره و تکرار می نویسم که

و این را تاکید میکنم که مطلقاً هیچ ، اینکه ما مطلقاً هیچ نشانه  اولتحلیل من از اوضاع به قرار آتی است:      .4
اینکه ما به صورت عمومی در  دوم فاحش در افغانستان مثل کودتا وغیره را در دست نداریم ،نشانه کدام تغیر 

مورد درستی عمل وحید عبدهللا شک داریم ، اما و من باید تاکید کنم که هیچ وقت قبل از این دفعه سواالتی از جانب 
نشده بود. و دیگر اینکه با در نظر  سردار داود با این درجه مشخص بودن و به این حد حاکمیت جدی به ما آورده

گرفتن رابطه تقریبا غالمی و باداری که وحید عبدهللا با سردار داود و سردار نعیم دارد این ناممکن است که وحید 
سردار داود به ما تغیری آورده باشد. دوم اینکه سفیر جدید ایران در   پیغام  عبدهللا به خود این جرئت را بدهد که در

ان ، تفضلی، از من در مورد نظرم باره سردار دادود خان پرسید ، این یک سوالی است که سال ها است افغانست
 کسی از من در این مورد نه پرسیده بود.

به نظر من چانس دوباره به قدرت رسیدن سردار داود از احتماالت بعید میباشد. از طرف دیگر سیاست های      .5
و خاندانی سردار داود احتمال کودتا توسط وی را غیرممکن   فاداری های خویشیشده سردار داود، و و  شناخته

میسازد. از طرف دیگر نامشخص و گنک بودن ماهیت بحران احتمال کودتا را منحیث یک حرکت ناچار و 
ر مجبوری ناممکن میسازد. اما در هر حالت این ناممکن است که این حقیقت نادیده گرفته شود که در گروپ سردا

 -اولداود حرکاتی در جریان است. به نظر من این حرکات در گروپ سردار داود به دو ترتیب تشریح شده میتواند: 
عمده  -دومسردار داود تصمیم به بازی کردن یک نقش فعال گرفته است و ، بعد از یک دوران غیر فعال بودن 

 حرکت خارج از حلقه خاندان شاهی.ترین اخطار وی در داخل شورای خاندان شاهی خواهد بود نه یک 
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به نظر من با درنظرداشت این اوضاع و بدون این که ما عکس العمل زیاده تر از اندازه نشان بدهیم، این      .6
این رجوع کردن داود به ما بی اعتنائی نشان بدهیم. من   برخالف منافع دولت امریکا خواهد بود که ما در مقابل

برخالف منافع دولت امریکا خواهد بود. اگر ما به  ،کنم که بی اعتنائی به رجوع داود به مامیخواهم این را تاکید 
رجوع داود به ما بی اعتنائی کنیم ، شک و تردید سابقه ای وی را در مورد ما و مفکوره ای را که امریکا دشمن 

کینه ها را برای مدت   که وی است را تصدیق خواهیم کرد. وباید در نظر داشت که داود این ظرفیت را دارد
 طوالنی با خود نگهدارد.

به دست داود خود داری کنیم که موقعیت وی را درقطعه بازی   در عین زمان ما باید از دادن یک چنان پری     .7
 قوی بسازد و حتی دور دورانه منحیث حمایت دولت امریکا تعبیر شود.  داخلی  مجادله قدرت

 پیشنهاد میکنم:  ذیل را  رت خارجه موافقت داشته باشد اینجانب طرز العملبنا بر آن اگر وزا     .8

 ما باید صرفاً با وحید عبدهللا از همان طریق مامور سفارت امریکا تعامل نمائیم     -اول

 و جواب های ما به وی باید به ترتیب ذیل باشد:    -دوم

افغانستان میباشد و این برای دولت امریکا مناسب نیست که در افغانستان مربوط به دولت   امور داخلی دولت     .1
 این مورد نظر بدهد. تاکید شود که برای ما مناسب نیست تا در این مورد نظر بدهیم.

امریکا در تمام دنیا و در مورد   منحیث یک پرنسیپ عمومی متذکر میشویم که طرز برخورد و نظر دولت     .2
یسی ها و طرز برخورد ممالک مذکور در قبال دولت امریکا مرتبط است. خاصتاً پالیسی همه ای ممالک دنیا به پال

 ها و طرز برخورد ممالک در قبال منافع دولت امریکا و در قبال صلح و ثبات در منطقه میباشد.

مور سفارت هدایت من به ما  بپرسند که آیا این نظریات از واشنگتن ابالغ شده است  اگر داود ویا وحید عبدهللا     .3
 اظهارات فوق چیزی بگوید.  میدهم که جواب بدهد وی اجازه ندارد زیاده تر از

 از وزارت خارجه تقاضای نظر و رهنمائی میگردد.     .9

 GP-3 در صورت صالحدید وزارت خارجه میتواند موضوع را برای تهران و اسالم آباد تکرار نمائید. .10

 نیومن

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 7تر 4 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 7تر 5 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 7تر 6 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 7تر 7 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

