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 در باشد،ي آشور مري و پنج سال اخی سعيوقا  سرطان آه سر آغاز حوادث و٢۶ یآودتا به مناسبت ليمضمون ذ
چون پورتال . دي به نشر رسی دعوت و آزمون ملني  وزی هاتي و در سامدٱ در ري امسال به تحریماه جوال

 نشر مضمون ازهم  "نيافغان، جرمن آنال"هنوز به نشرات آغاز ننموده بود و " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "
، به نشر مضمون " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد" خوانندگان ارجمند پورتال یر اثر تقاضاب د،ياباء ورز

 .ميپردازيم

 
 

 است  سازخي تارشهي ششم سرطان همستيب
 

  ري اخۀ سه دهاناتيد، سرآغازجرو مرحوم محمد داویآودتا
 
 شرائط ني روزگار و دشوار ترني تراهيهم به س مملكت باز آه ملت وی امروزیاسي و سی شرائط اجتماعدر
 آوردند، به حكم اني بمی را در اجتماع افغانیادي بنراتيي باآانه تغی آه بی آنانشهي است، همدهي مواجه گرداتيح
 .گردندي مطرح م حتمَاباشد،ي آن حق هر فرد ملت افغان مقي آه دانستن حقاخيتار
 پس پرده در آار ی دست هاشهي همیخي تارقيحقا آتمان  دری افغانۀ آه در جامعميا دهي دشهي ادوار مختلفه همدر
 ی مادي بیحت.  و مغالطه سوق داده شوندیخبري المقدور مردم در بی فعال بوده و است تا حتی و پرده پوشفيتحر
 دي ناپدخيات تار از صفحاي قرن مي به نكي امان اهللا خان نزدی غازحضرتي درخشان دوران اعلخي آه تارميآور
 . گشته بودفي  تحرآامل بصورت اي بود و دهيگرد

داخل و خارج و هزاران   مطبوعات  دریآزاد  در مملكت، بای وارداتیموآراسي دی با نوع آه ظاهرَاامروز
 چپ و راست ی هاتي ها و مهمتر از همه ساوي ها و رادوني تلوزتي و روزنامه و موجودهيرساله و نشر

 دهي  و اما دی را بپوشانند، ولقيا باشد آه حقني ایاراي شكنان را خي آه تاردينبا گري  دم،ي آار دار سر ویانترنت
 ني بدسترس همگان قراردارد، هنوزهم ایوسائل مخابرات  ودهي هم گردی قطبكي اي عصر آه دنني آه درشوديم
 گران، لي قلمبد ستان، تحلد،ي ذآر گرد آهی امكاناتني به همنكهي است، غافل ازافتهيادامه فرسوده  و روش وهيش
 بوده اند، خود به نوشتن كي در مقدرات افغانستان شری به نحوآه يی و داخلیج خارسندگانينو  خبره ونارخؤم

 یسي نوخي و تارقاتي به تحقی مستندها راپورۀ ارائ،یني شواهد ع،یو انتشارات گوناگون خاطرات شخص
 .پردازنديم
 در ضيها نوع قصه و داستان ضد و نق به صدز،ي عزافغانستان ريپنج سال اخ  ویز س اشتري بخي مورد تاردر

 مملكت موجود یخي تارقي حقافي در تحری و اخالقی ملتيولؤ مسچيچون ه. ميگرديها مواجه مداديرو آتمان
 اين ًء باشد، بناداشته ی را بدنبال می گروهاي  وی منافع شخص هم احساسات،خي در تاری و دست درازستين

. چرخانندي م را به مرام خودیخي تارقي با استعمال قلم و صدا، حقایت و جسارت تاسف آورأ با جراشخاص
 .ميپردازي می آنكيه  خروار بۀ طور نمونه مشت نمونشناسد،ي نمی حد و حدوديی گوضي ضد و نقني ایمثال ها

، دينماي مء امضاآنها با تيمأ تویراردادها بلكه قدهينجنگ گزآنكه با دشمن هرو مدارک تاريخی،  به حکم شواهد
 غافل اند ني اززنند،ي تاپه مخي را بنام تاری العقولري محی ادعاهاني چنكهي و آنانگرددي مفتخر میبه لقب قهرمان

مملكت  » خي از تاریقسمت«  را در راپورها و آتب صرف بنام ی واقعاناتيها و جر قرارداد،گري دنيآه طرف
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 ناظر و ی در مطبوعات افغان،نهيزم  ها را دریحال چه سفسطه سرائ. دهندي مرونيلفه، ب مختۀه السن خودب
  ! پناه بخدام،يگرديشاهد م
 !نه  باشد؟؟ هرگزبانهي ساده و عوام فرنطوري اتواندي مخي تارشخندي و ری بازاي اما آ

 آنرا قتي آفتاب جهانتاب حقی بزودیول،  پنهان گردد ري و تزوبي فرۀ در لفافیخي تارعي وقایمدتبرای  ديشا 
 و ی بشرني با  قوانی امانی درخشان عصر مترقۀ دوری هادادي ادعا روني بارز اۀ نمون.ت خواهد ساخانينما
 است آه امروز متاسفانه، یذهب و می و لسانی قومضاتيتبعو نداشتن  از حقوق مشروع زنان هي حما،یمل

  معلوم الحال مانندۀ عدنكهيبا ا. برندي سود میع و تفرقه انداز آسب منافی آن براجيافغانستان فروشان در ترو
 با "خراسان" يۀ دون سووني تلوزهمکاری ، با و پرچمبي از گروه داآتر نج»یافغانستان« ، آن پدرامفيلطعبدال
و  دهي مواجه گرد مردمتي اآثری، اما با احتجاج و ناباورندينماي تظاهر ميیايؤ آن دوران رهي برعلیئاهجفنگ
  !يد ابد نقش بسته و خواهد درخشی براخي مبرهن در اوراق روشن تارقيحقا
 آه از مي اندازی محقا يق مربوط به آن  و و شش سرطانستي بی آودتای به چگونگی نظر، مبحثني دریبار
 در احوال مملكت و ملت افغانستانبنيادی   آامَالراتييوقوع آن باعث تغ  نه تنهانطرفي و شش سال به ایس

 . را بوجود آوردی فراوانی های دگرگوناي بلكه اثرات آن در منطقه و دند،يگرد
 را » خي از تاریگري و شش سرطان، ورق دستيب«   تحت عنوان ی قلم مضمونني انه،ي زمني گذشته در همسال

 آه يیخيتار  وینيبه استناد بر شواهد ع. دي منتشر گرد"نينالٱافغان، جرمن " در آورد آه در پورتال ريبه تحر
 يی عطامي آرري همانا مضمون محترم انجن، صورت گرفتنجانبيانوشتۀ  هي آه بر علی تنها احتجاجد،يارائه گرد
 د وو پرچم، به مرحوم محمد داوی گروپ وابسته به شوروی مفرط از همكاريیاغماض و پرده پوش بود آه با

 عمر كي داآتر حسن شرق را در ی هاتي نه فعالشانيا .دندي انكار ورزقوت و رول آن حزب معلوم الحال آامَال
 وال را وندي محمد هاشم مدي صمد اظهرآه مرحوم شه به شناختند و نهتي برسمی،شورو و ردار سني بی روانهيم

  خان و محترم خان محمدی و هرگز خون ودي به قتل رسانتي خاصی بمي رژنيهم  و قساوت دریبه نامرد
  .، باور دارند در قبال نداشتیفري بازخواست و آ که مثل آنانی و صد هااليمرست

 رد،ذ ي بپتي ابراز تسلیرا در منزل برا ت نكرد آه ماأ جریبودند، خانمشان حت  ماكي نيۀ همساالي مرستمرحوم 
 لي هم از آن جاسوسان گماشته بود آه رفت و آمد دوستان و فاموهي آن خانم بۀ در دروازی حتیسيلو پميرژچون 

 .رهي وغوهنتون مکاتب، پ،یسسات خصوصؤ و مري بود اوضاع در دوانيچن. ديل نمارا آنترو
اتهام   چادرري وطن همه ز ی و ملكی عسكرۀشناخته شد  فرزندان مجرب وني به مسكو، بهتری متكمي رژنيدر 

شريف فرزند  ، تاريخ ظلمی را که بر سپرده شدندی حبس به فراموشاي و یبند با نظراقتي و عدم لانتيبه خ
 واضح است !!نمايد افغان، شهيد عبد الحکيم کتوازی و امثال وی درين دوره صورت گرفت هرگز فراموش نمی

 شناخته شده یاسي سمي رژچگونهي هتي خاص از نگاه حقوقی آهی دوران استثائني از علل مهم شكست ایكيآه  
   .شوديت پنداشته م دولی باالیدر ارگان ها  مفرط قحط الرجال ني هم، جهان نداشتدررا 

 دي  افغانستان خط بطالن آشخي و مبرهن تاری نه تنها بر صفحات واقعزي مبالغه آمیي با سر سپردگيیجناب عطا 
 ی را بمقابل منافع شخصیعا نمود آه من منافع مل قرار داده و ادی شخصخي قلم راهم مورد توبنيبلكه ا» ١«

رجحان داشه است،   منۀچاري مملكت و مردم ببه درمسائل مربوط  منی آدام منفعت شخصنكهيا. پامال نموده ام
طرفی اعضای ايشان ادعا دارند بر.  نخواهد داشتیگز جواب پروردگار، هریاريهللا بءاش  آه انستيالؤس

را سبب  نآنان و فاميل هايشا» !« و حسادت عاليرتبۀ ملکی وعسکری توسط حکومت جديد، موجبات عقده
فاميل منهم   چون در،لحاف بيمار پيچيدم توسط آقای عطايی در مورد نجانب هم درينالبته که اي گرديد و

اينکه آن مامورين علی الرغم حلف وفاداری با سيستم . به دولت شاهی موجود بودند مامورين عاليرتبۀ وفادار
  .اهللا ب الحول وال قوت اال: جمهوريت پرو مسکو را داشتند، بايد گفت که  قبلی، آرزوی همکاری با

 ۀ از مضمون سال گذشتی باشد، الجرم قسمتی م ثبت مملكت ماخي اوراق تارچون جريانات آن دوره ناچار در
 :  دهمي جا انتقال مني آن عصر دریخي حوادث تارثيبح  راشيخو

 
 خاندان هم كي  آه  دری حوادثسازد،ي ملت را مكي خي تارن،ي سرزمكيواقعات   حوادث واني بكهيهمان طور 
 بخورد، وندي ملت پكي خي به تاری دودمان به نحونياگر ا. زندي را رقم ملي همان فامخي تارگردد،ياقع مو

 بر سرنوشت مردم تاريخ افغانستان بارها ديديم،  طوريکه در آنانی های و رقابت ها و جاه طلبیوديعق اختالفات
 انسان را مانع از درك  ،ی قدرت طلبی براميلیی فا و رقابت های، خود خواهنروياز .باشدي نمريث تای  بناه، گیب

  ملت وی را گاهی مدهشیخطا نيچن سراغ نشده و تاوان ی آن هرگز راه برگشتمي ترمی آه براسازدي میخطرات
  .گردندي ها متقبل و متحمل مدههمملكت به 

 
 دي تائی قانون اساسۀاز آغاز ده  محمد ظاهر شاه راحضرتي اعلی پادشاهتيد نه تنها موجودومرحوم محمد داو 
 شيخوی  هم با پسر عموی ارهيروابط سرد و  ت سردار به شهادت اعضای فاميل و دوستان،كه بل نمود ینم

 آه بود ی موجودشگي و عداوت همنهي باشد، آیش هم آه سردار محمد ولي ابدبي او و رقنيببرعالوه داشت،  
 ی مظلوم و بی الرغم آشف اجساد شهدای آه عليمدياحت د مقوله  به وضنيدر. دي آنرا انكار نماتواندي نمیاحد

 بعد از ی آه حتی سال قبل، سردار ولمين  وكي در حدود »سافيا«  د توسط قوایومرحوم محمد داو ليدفاع فام
 ۀ خبر و دفن محترمانني ایفشا را با پسر آاآا فراموش ننموده بود، از ای سال هنوز هم عداوت و دشمنیس

 از امر و فرمان ی سردار ولكهي هم تا زمانی نمود و حكومت آرزیريجلوگ» جدًا«  دفاع ی بیاجساد آن شهدا
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رقابت   وی خانوادگی است جنجال هانيچن!! مال نساختبر د راو مرحوم محمد داوليد  فام  اجسايۀ قضفتاد،ين
 ها و یبا دنباله رو » تيجمهور«  بنام يیكتاتورازعصر دي و آغیطنت سلمي آه با بر انداختن رژی خطر ناآیها

 . گرديده استلي دفاع افغانستان تحمی بر مردم بطرفي به انن،ي خونۀ از سه ده کهآن ريصد مات جبران ناپذ 
 

 یهجر١٣۴٣ ی قانون اساسيۀانتقاد بروح نداشته است آه انگشت رد و  ادعا راني ایرخؤ مچي تا امروز هیبار
 قرن مي نباي تقريی، جدا» ٢« ثالثه ی قواكي تفك،ی فردی های آزادجي  با تروی حقوقۀ مجموعنيا.  بگذاردیشمس

 سالم يی قضاستمي سكي جادي و مطبوعات و ااني فكر و بی آزاد،ی، انتخابات آزاد پارلمان»٣«سلطنت از حكومت 
  مردم افغانستانخي حقوق بشر، در نوع خود در تاری هاپي از پرنسهي بر اساسات منشور ملل متحد و حمایمبن
 و مردمان آن، ني سرزمكي يی قهقراري و سی شدن چهل سال بربادی آه بعد از سپرمينيب ی بود، چنانچه مرينظيب

 .دريگي قرار م١٣۴٣ ی قانون اساسني افغانستان، همدي جدی و الهام قانون اساسديبازهم مرجع تقل
 ی چپ گرای الخصوص گروپ های علار،ي آه بدون شك دست اغ،یموآراسي و دی قانون اساسی طالئۀدور 

 تازه نهال و مشروع ملت افغان سوء استفاده نموده و یموآراسي نوپا و دی های خلق و پرچم آه از آزاد یمسكو
 مظاهرات و جادي تبارز نداد ه و با ال را مجای قانون اساسی سوق دادند، دست آورد های ابدیمملكت را به برباد

 با نانيا. نددينآشا ی ها و جاده ها ماباني اوالد معارف را به خ،ی مغزیشو و تزنده باد ها و مرده باد ها و شس
 سفارت آنكشور، اتي و هدای و پوهنتون به نفع اتحاد شورویوياجتماع، پارلمان و مراآز ترب برهم زدن نظم در

سقوط حكومات را  اذهان عامه موجبات بي ممانعت ها و تخرجادي شد آه با اني چنجهينت. كردندي میبهره بردار
  .  فراهم نمودندگري بدنبال دیكي
 

 نور دي مرحوم داکتر محمد ظاهر، شهوسف،ي چون مرحوم داآتر محمد ی دانشمندني مجربتي موجودباوجود
 ی صدراعظم ها،قي شفی گرا و حقوقدان خبره ، محمد موسی دانشمد ملدي وال و شهوندي مدي  شه،یاحمد اعتماد

 بودند، گروه خلق و پرچم آه یهخاندان شاري غۀ آه از اقوام مختلفی و پارلمانیدولتبرازنده و تجربه آاران 
 سرطان ٢۶ ی آودتاگر،ي دی با جمع،ی به اتحاد شوروی و خدمتگاری سال با سرسپردگستيب از شتريب

به سلطنت  ند ودي محمد ظاهرشاه به ثمر رسانحضرتيود، پسر عم اعلوبه زعامت سردار محمد دا را١٣۵٢
 . او خاتمه دادندۀل سالچه

اساسات   بودن را بخود نگرفت وی انتخابتي آن، هرگز خاصی حقوقتي الرغم خاصی آه علتياعالم جمهور 
ال ؤ آامال قابل سۀ دوركي امد،ي بوجود ن ابدًاباشد،ي آن منفكي الی قوا اجزاكي آه انتخابات آزاد و تفكیموآراسيد

 . آورداني از گروه معلوم الحال خلق و پرچم، بمنهي آابیاعضا  ازی  قسمتليرا بعد از تشك
  و  عصر بنامی قانون اساسۀ نمود، از دهرادي افغانستان اوي امواج رادی آه از ورای دولت در نطقسيشخص رئ 

 آدام یمنافع شخص « ی منافع شخصیرو  نمود آه از ابتداء تهداب آن برادي » ی قالبیموآراسيد « ۀدور
عوض، اسم  در  ودي نامیموآراسي دريغ» ؟«اختناق  و» ؟« خفقان ۀ دوركي بود و آنرا گذاشته شده» گروه؟؟
 .گذاشت» انقالب «  چند ساعته رایآودتا

 آن، ی آه از همان ابتدایمي اسم به رژني اباشد،ي می و مردمی ملی حرآت دسته جمعكي ۀ انقالب زادنكهيا
 آنان به ی نمودند و جااري عزلت اختۀ شده و گوشنيلفه خانه نش مختاتي باتجربه از اقوام و والاني اداره چتياآثر

. باشدي داده شد، برازنده نمی سفارت شوروان خوررهي و جر و ولنگاتي آفای ب اآثرَاستان،ي و آمونیگروپ چپ
  سابقه دارو مردمان سرشناس بهني  اآثر مامورۀ خانی در حوالی پوشی لنگاي آنان و نيدر اآثر منازل، مستخد م

 آه از صدارت و ی مشت پولكي و فهم ناقص در بدل ني پائتيترب  باناني گماشته شدند، ایآش و خبریجاسوس
 .  فراهم نمودندگناهي مردمان بی برایادي خطرات زگرفتند،يضبط احواالت م

 »۴ « الخصوص بعد ازی علم،ي در شهر آابل هم با شروع رژد،ي آی خوش شان می در هر جا از نو آورمردم
 و نهيآاب  درستاني آمونیاعالم مقرر الفاصله، با آمد آه باني در جامعه بمیادي زیدواريام» رهبر « یطق غران
 .دي انجامیدي به نا امامًال آ،یلغوانتخانبات پارلمان مطبوعات و  سانسور،ی فردی های و آنترول آزادديق
 رهي سرنوشت و مقدرات مردم آنرا به جوانتي بوجود آمده باشد، چگونه می اسم انقالب مردمري آه زیمي رژدر

 شكل توانستيعاقبت افغانستان چطور م؟ رفتنديگي متي معاش و هدای ها از سفارت شورو سپرد آه دههیخوران
  بود،ی در شوروی حرفوی آه قاچاقچد سوای محمد بضي مانند فی معلوم الحالني آه خائنردي بخود بگیگريد

وطن فروش گرچه وطن او « جاللر،  محتاط، نعمت اهللا پژواك، حسن شرق ديمح عبدال،ی باختریالني جغالم
 گري دیهاو امثال آنان و صد» ا فراهم نمود مشرب ری چپی آودتاني موجبات ایلفونيهمانجا بود آه بخاطر آن ت

  . و آموخته بودنددهي دی شورور را دنروزي امي آن تعلیآه اعضا ودر ارد
 از نواقص دي انتقاد شداي  حرف به حرف آن د،ي پخش گردوي رادقيد آه از طروومحمد دا» رهبر « يۀاني بیبار
 در پناه قانون با ،ی دولت مردمكي اجتماع مرفه و كي لي تشكی برابندهي فری وعده هااي  بود ویموآراسي دۀده

 . ی فردی های از آزادهيحما  ویطرفيحفظ موقف ب
 یموآراسيد«  بنام عصر» رهبر« چه جهت توسط   آن دوره ازنكهي تا امروز اثبات ای قانون اساسۀ مورد دهدر
دسائس استوار بر دروغ و   تقلب، و،ی، طبقات» ؟ «ی آه تهداب آن بر منافع شخصديادعا گرد  شده  وادي »یقالب
گفت  ديدر پناه قانون با  اجتماع آسوده وكي ۀدر مورد وعد.  استامدهي گذاشته شده بود، بدست نیبي و مردم فراير

 آمد، اني عصر بمني آه دریقانون.  ملت آنرا بسازندندگاني آه نمادي آی ماني به نفع ملت بمیآه قانون زمان
 ني شاهد است آه اخي نموده بود، تارحي آن تصری حزب و توسط اعضاليرا بعد از تشك  جمهورسيانتخاب رئ
  .دي گردري صورت پذ»ی نحو«  به لي از آن تشكبلانتخاب ق
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 ی و خالهاضي هم با مواد ضد و نقی باشد و قانون اساسدهي ثالثه معدوم گردی قواكي آه تفكیجامعه ا كيدر  
 مردم ی حكومت مردم،  از طرف مردم و برايۀ اساس و پاتواندي  نمدي آنرا ناممكن نمایاجرا  آه درك وشماريب

 مردم را محدود به اهداف یسته ها و خوایاد آزی قانون اساسني ا۴٧ ۀ از مادیطور مثال، قسمت .محسوب گردد
 كي اي شخص و كي ، آامال محصول نظر ستي اهداف آه روشن نني آه ا،داندي م١٣۵٢ سرطان ٢۶» ؟« انقالب

 ۀ دهی از قانون اساسیديتقل » قسمَا«  را آه ی قانون اساسی های همه آزادعمَال  وباشدي میچگروه آودتا
 .باشنديقابل محكمه و مجازات م »  یخائن مل « ثي آن به حنيمتخلف و دينماي است، آامال محدود میموآراسيد

 باور نداشت ، بلكه وعده تي ، قابلیموآراسي دۀاز ده» رهبر  « كي ی هايی نه تنها انتقادات و سخت گوبنابران
 ی پرچم و خلق هم نقشی آشكاراۀ با سلط،ی دولتیرهاآد به ی مرفه و انتخاب اشخاص الئق و ملۀ جامعیها
 .  برآبديردگ

لعات خود را در  مطادي باش،يعم خو پسری برطرفیمند آرزوی خان در ده سال انزوا در پهلوداوود محمد
 عقل چيه.  آوردی اجرا در مۀ نموده و به مرحللي آنان تكمی ها، اهداف و خط مشیشناخت اشخاص، وابستگ

 افتگاني مي خوران و تعلرهي جیگروه چپ گرا  از دن،ي به قدرت رسیبرا» رهبر « كي آه ،دينماي  باور نمیميسل
 پالن ني با همی و متوجه نباشد آه شوروردي آنان زمام امور را بدست بگۀ مرتبۀ ، مطابق به نقشیاتحاد شورو

 !! در آورده بودشي ممالك، نصف جهان را به تحت سلطه و قدرت خوی ملني و آمك خائنتيترب  ها ویگذار
 در اي خان از خلق و پرچم رو گرداند و داوود نكهي اد،يرسي مدي آه بادي رسی اجهينت خطرناك به یاسي قمار سنيا
 توانستي را نمراني ویپل ها. بوحانه بودذتالش م  ودنيپنجه نرم آرد، آهن سرد آوب » نفيبرژ«  آار با انيپا

  نقش آن هرگز گذاشتي پا می که اتحاد شورويی آه جادانستين عصر م آ طفل دركي یحت. سر از نو بسازد
  .ديگرد  نمیمحو

 
ه  شای با پالن هایموآراسي عصر دی آه دست آورد هاافتي ی نجات مني آهنۀ پرديۀ از سایافغانستان زمان 

 بعد از ران،ي و شاه ای به آمك ممالك عربقي شفی محمد موسدياو، شه برافغانستان و صدراعظم دانا و مد
افسوس آه . ديرسي مجهينت  آه در مصر صورت گرفت، به يیاسي مانند روش س،ی شورویپرداخت قرضه ها

 . را از ملت افغانستان ربودی طالئیايؤ سرطان مجال آن ر٢۶ یآودتا
 مظلوم و ه، گناي بلي و فامی بودند آه خود ويی همان هادند،ي را به قدرت رسانداوود مرحوم محمد كهي آنان،جتًاينت

 در شهي همی برانيهم چن منسلك و آزاد،ري و دار، افغانستان غري گنيدر. دندي او را به خون آشانديهردم شه
 ها و ی ها و آوارگی بدبخت جنگ ها،دي از قامروز سقوط ، به انهدام سوق داده شد و ملت مظلوم آن تا یبيسراش

 شدند،ي شمرده می پرچم و خلق که معتمد وۀشي پانتيهمان گروه خ. اسودي نی مملكت دمیادي بنی هایرانيو
  :»  ع «ی استاد سخن حضرت سعدۀ  بگفتیعني فراهم نمودند، زي نراي سقوط وۀنيمز
 

  مده آمزاد را          آم زاد اگرعاقل شود، گردن زند استاد رای پندايرازي شايسعد
 
 مملكت در سر ی هم برای بزرگیها آرزودي خلق و پرچم را نداشت و شای خان تعلقات حزبداوود نكهيا
 با محدود طرفداران آم تجربه ی ویاسي و سی ادارمي انتخاب تی باشد، ولی نمديترد  شك وی جاچي هد،يپرورانيم

 هر في از اقوام شریها مامور باتجربه و ملتعلق به مسكو، از چشم انداختن صد میو به اقتدار آوردن گروپ ها
 آه همه ،دي ثابت گرددًا آه بع»ني و متخصصنيمشاور«  نام ري زی مملكت، جلب هزاران جاسوس شوروۀگوش
 ی راتب زاد و ببرك آارمل، فرستادن هزاران جوان بیتاي با اناهدي و وادديبودند، د KGB  منحوسیاعضا
 .بودي و تعجب می ، آمال ناباوردادي نمی تلخۀجي نتني اگر هم چن،ی افغان به اتحاد شوروۀتجرب
 اشتباه شود،ي شمرده می وانيمان شخص و اطراف هی زندگۀ درمحدودی بذات خود گناهی عادفرانسان نكي اشتباه

 خاص خود، یكتاتوري ديۀمحدود و روح خان با قدرت ناداوود دولت، مانند مرحوم سي رئكي فرد بزرگ و كي
 فصل از ني اۀصفح ، آه هردافزو را  باوررقابلي وغدي جد فصل آامًالرمنسلك،يوغ  افغانستان آزادخيتار در

ه  از سه دهه، بشتري وطن در بی و خارجیلود دشمنان داخل غرض آی هاچيپ و خم و يی استثنااتيخصوص
 سرنوشت ساخته یب زي غم انگۀراني وكي ما نياز سرزم  ودهيصورت متواتر با خون اوالد وطن منقوش گرد

  .است
 

******** 
 :   نوت

  

 ۀ بر نوشت ایتبصره«  تحت عنوان نينالٱ ٫ پورتال افغان، جرمن،يی عطامي آرريمضمون محترم انجن  :١
 » نظامی موسی ماللرمنيم

   تي حاآمباشد،ي میموآراسي دی هامي رژی ثالثه آه از دست آورد های قواكي، تفك١٣۴٣ یدر قانون اساس  :٢    
   آنان ی هاتي صالحۀ بودن را در محدودی متساوتي برد و خاصني از بهي مقننه و قضائۀ را بر دو قوهي اجرائۀقو    
 .د آوردوجوبه     
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 تقرر به تي صالحنمود،يآه سلطنت را از حكومت جدا م» ٢۴ «ۀ مادتي با موجود١٣۴٣ یقانون اساس : ٣
 قسمت ني همنيرخؤ از میادي زۀعد.  افغانستان سلب نمود»یشاه « ۀ را از خانوادی بلند حكومتی هایآرس

 .دانسته اند١٣۵٢ سرطان ٢۶ ی آمدن آودتااني را دال بر بمیقانون اساس
، »  فشار عنعنه و تجددريزنان افغان ز«  ،٣٠۶ ۀ سرطان، صفح٢۶ ی آودتای خان، فرداداوود نطق محمد  :٤

  . عبداهللا آاظمدياثر داآتر س
 
 
 


