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  افغانستان برای تعويض نام بيجات�ش 

   

 روزگرچه در شرايط موجوده، بحث براين موضوع يک بحث خيلی ضروری نيست، اما چند[
 امثال او دادهواين پاسخ  به او  سوی داودملکيار مطرح گرديد و  اين بحث ازجاھمينقبل در

  .]دوشمي

  

  : را با سرودی آغازنمايم که ھمواره درگوش جانم طنين انداز است  بحثميخواھم اين 

  څوچي دامــځکـه آسمــان وې           څـو چې داجھــان ودان وي

  پاتــه يو افـغان ويڅوچې ژوند په دې جھان وي           څوچې 

  تل به دا افغانستان وي

  :ترجمه

  تا کـه اين زمين وآسمـان باشد         تا کــه آباد اين جھـــان  باشد

  تا که زندگی دراين جھان باشد         تا کــه زنــده يک افـغان باشد

  پاينده افغانستان باشد

  

جمھوری سردار محمدداود است که در ھرمدرسه و ابيات باX،بندی از سرود ملی افغانستان درعھد رياست 
اين سرود که طنينش تا . مکتب و درھرمحفل ومجلس رسمی، خوانده ميشد وحاضرين به احترام آن به پا می ايستادند

 بکار رفته؟" افغان"ھنوزگوش جان ھرافغان را نوازش ميکند ،متأسفانه برخی ھا بخاطراينکه چرا درآن کلمۀ 
 ببعد ١٩٢٢به حيث ھويت ملی برای ھمه باشندگان افغانستان در قوانين اساسی کشور از " فغانا"درحالی که لفظ[

برآن سرود اعتراض کردند وبا دXيل غير موجه، سرانجام بجای آن سرود  ديگری را پذيرا شدند و ] مسجل شده است
 .رسميت دادند که بيشتر سرود مذھبی است تايک سرود ملی

نجال برسر تغيير نام افغانستان وتغيير ھويت ملی در برخی از حلقات روشنفکری غير از دو سه دھه بدينسوج
 بعداز سوی قوی کوشان مديرمسئول ھفته نامۀ اميد، وافغانھا ابتدا پشتون براه افتاده وباXخره درنشرات برونمرزی 

 و )؟(! يعنی وطن پشتونھا ، مطرح شد که افغانستان)افغانستانًفع� عضو ولسی جرگۀ (*ازجانب لطيف پدرامتر

" افغان"ازسايراتنيکھا سلب ھويت کرده است، پس اتنيک ھای غير پشتون نبايد خود را " افغانستان"بنابراين نام 
" افغان"را بکار ببرند تا بدينوسيله  نشان داده باشند که " افغانستانی"بايد کلمۀ می ن ھويت خود ابگويند و برای بي

 اين سرزمين ،افغانستان، يک نام جديد است و پيش از آناست که مدعی اوھمچنان . فغانستان اندنيستند، بلکه باشندۀ ا
پس بايد نام . ياد ميشده که سابقۀ آن نامھا به دوران قبل از اس�م وقبل از مي�د ميرسد" آريانا"و" خراسان"بنام 

   جعلي  نام  يك افغانستان... «: چنين استعين سخنان پدرام. تعويض گردد" آريانا"يا " خراسان" افغانستان، به 
   اين  نه  غير پشتون اقوام...   است درميان حلقات غيرپشتون  مطرح" آريانا"و" خراسان" به   افغانستان تغييرنام...  است
  )١۴ص،٢٠٠۴ جون - افغان رساله، شمارۀ می(» ... بودند  را پذيرفته  در ضمير خود آن  داشتند و نه  را دوست اسم

ای چندی خاموش شد، افغانستان ،بر) ٢٠٠٤مصوبۀ  جنوری (اين موضوع بعد از تصويب قانون اساسی جديد 
مقيم امريکا،  يک بار ديگر مطرح ) پسرخواندۀ مرحوم ميوندوال(آقای داودملکياراز جانب  در اين اواخر مگر  موضع

  .گرديد که از سوی آقای قيس کبير ضمن مقاله ای ترديد گرديد
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مقيم آقای پوھنيارکھگدای سالھای قبل وشايد اکنون نيز،يکی ديگر از ھواداران تعويض نام افغانستان،در
 مرد«،» مقاومت ساXر«، »دانش ساXر«،»فرھنگ ساXر"به ھرکه دلش خواست، القاب بلند باXیاست که امريکا 
  فرھنگ پشتون درسرمقالۀ شماره قوم و با نفرت شديد از  باری ووغيره وغيره اعطا ميکند،» جنگ ساXر«، »ساXر
 و   قرن  يك  در اين  كه  بيشماری ھای ھا و بدشگونی روزی  ھا و سياه  بدبختی«:  ماھنامۀ کاروان خود نوشته بود١٠١
  ستان ما افغان  براي  ما را ديگران  سرزمين  و ربع  قرن يك«،»   نبوده  چنين  دورانی  در ھيچ  ما شده  مردمان  نصيب ربع

 از  منظوركھگداي(» ً جبرا گذاشتند  را بر ديگران  طايفه  يك  نام  و فعلي  سابق  اساسي در قانون«، »...ناميدند
بجز ( ديگر   ھر نام  آريانا و يا به  به  افغانستان را  زودتر نام  ھر چه وسپس تعويض) ھا است پشتون»  طايفه«اين

  ) سايت راوا( ». شود  آريانا تعديل ور به كش نام«: پيشنھاد ميکند)  افغانستان

که ميخواھند وحدت ملی راکه  به نظر ميرسد که دستان پنھانی ونابکاری درپشت سر اين عناصرقرار دارند
  .نابودی بکشانند بيش از ھروقت ديگر آسيب پذيرشده است صدمه بزنند وکشور را بسوی يک جنگ داخلی وتجزيه و

  سيرسياسی وتاريخی «  زيرعنوان،جرمن– افغانپورتال  در خودًيز درمقالتی ممتعجناب داکترميرعبدالرحيم عز

به طور دقيق نامھا و دستان دخيل در اين حرکت ضد » توطئه ھای استعماری در محو ھويت ملی و تغيير نام افغانستان
درنگی " ای تحت عنوانرؤوف روشنائی، جواب کوبنده آقای افغان ديگروھمچنان نويسنده .  بودملی را افشا نموده

به نشر " راوا" به آقای کھگدای داده است که در افغان رساله و ھمچنان در سايت" برپاره ای از نوشتارآقای کھگدای
   )٢٠٠۵ می -افغان رساله،اپريل. (رسيده که باتحليل جامعه شناسانه ھمراه است

وغ، ماھنامه کاروان، ودر جمله سايتھای    بدبختانه نشرياتی چون ھفته نامۀ اميد، پيام مجاھد،جريده فر
ازنجيب مايل  "افغانستان تاريخ وزبان در:" در کتابھای چونغيره وو" سايت سرنوشت"و" سايت خاوران"انترنتی 

ازچنگيزپھلوان، وازاستادان پوھنتون کابل پوھاندج�ل » افغانستان، عصر مجاھدين وبرآمدن طالبان«ھروی، وکتاب 
و استادان ديگری " افغانستان دردايرة المعارف تاجيک"وحواشی برکتاب " قبيله ساXری" کتابالدين صديقی با نشر

افغانستان «مير محمدصديق فرھنگ باچاپ کتاب  و١٩٩٩در" اوستا"نشرکتاب  چون مرحوم اکادميسين داکترجاويد با
  . به درجات متفاوت به تفرقۀ ملی درافغانستان دامن زده اند» درپنج قرن اخير

صفحه ( -I is for Infidel-From Holy War to Holy Terrror-: روس ريچاردسن به استناد کتابب
 سال درمورد افغانستان مطلب نوشته، در مورد ١٨که مدت " Kathy Gannonکاتی گانون"نوشتۀ خانم )ببعد١٠

ادی با اتحادشوروی مسعود يک شخص پراگماتيک بود وقراردادھای زي« :مسعود مينويسد کهستيزی سياست پشتون 
امضاء کرد ودرسالھای اول تجاوز واشغال شوروی گروه ھای قوم پشتون را از دره ھای متصل به کوه ھای ھندوکش 
که وطن آبائی  اوبود، نابود ساخت تا قدرت وتسلط مستقل خود را درشمال مستقر سازد ونشان بدھد که تاجکھا 

  ) ٤٩، ص١٠١نستان، شماره آئينۀ افغا( ».درشمال کشور بی رقيب ميباشند

 يکی ندارند و آنھا امتحان خود را دربرابراز جغرافيای افغانستان پشتونھا را  توان نابودی ھرچند شورای نظار
مجبور به فرار تا قريۀ خواجه بھاء الدين درکنار آمودريا سلطنت از کابل وارگ داده اند و ١٩٩٦در  طالبدوھزار
پنھان شده رخ نميداد، شايد آنھای که درخواجه بھاءالدين  امبر تا چند ھفته ديگرسپت١١اگر حادثۀ ناگوار شدند،و
  . ھمگی خود را به دريای آمو می انداختند طالبيورش چند نفر از ترس ،بودند

،با خانمانی اند پشتونھا دچار فقر وتنگدستی و بی سوادی و مرض و بیاز  درصد ٩٠اکثريت تخمينامروز 
به علت نداشتن   ھنگام گرفتن امتيازلیاوزين به وطن بيشترين قربانيھا را اينھا داده وميدھند ودر راه طرد متجآنکه 

  .رجال تحصيل کرده در صف آخر قرار دارند

 Xپيمان انت�نتيک قوتھای ا بشمول امريک درمقابل ابرقدرت اماجنگجو محروماين قوم گروه کوچکی از ھمين حا
بعد به خدمت آنانی برسد که با ھمياری نيروھای  سايۀ  بيگانه را از سر خود دور کند ورزمد تا ابتدا  می) ناتو(شمالی 

 وچه برای اين قوم  چه امريکا باشد وچه روس. بين المللی خانه وکاشانه ودار وندار وعزت شان را تباه کرده اند
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گانه ومتجاوز پنداشته شده و  که درکشورشان دھات وقصبات آنھا را بمباران ميکنند، بيانگليس ويا کشورديگری،
برضد بيگانه ميرزمند، ولی متاسفانه که مافيای ايت�ف شمال و در رأس شورای نظار بخاطرخوش خدمتی به بيگانه با 
خفت و خواری مصروف اط�ع رسانی غلط  به نيروھای بين المللی برای بمباران خانه وکاشانه وزنان وکودکان اقوام 

 .استندتروريزم  با مبارزه پشتون به بھانۀ

ھمان گونه که حق نداريم، به کم سابقه دارترين اقوام ساکن در اين کشور، حتی به آنھايی که بعد از اشغال 
بخارا از سوی بلشويکھا به افغانستان پناه آورده اند، بگوئيم که چون ريشۀ تاريخی شما در اين کشور زياد نيست، 

راعظم و يا نمايندۀ مجلس خود را کانديد کنيد، به ھمين سان ھيچکسی ھم پس نبايد به عنوان رئيس جمھور و يا صد
از شمال بر خيزيد و به جنوب بنشينيد : حق ندارد به پشتونھا که يکی از اقوام تاريخی و بزرگ اين کشور است بگويد

ی ھستند، پس چون پشتونھا دارای خاستگاه قبيلوی و يا ذھنيت قبيلو: يا بگويد! و يا از غرب به شرق برويد
 .شايستگی ندارند تادر رھبری اين کشور قرار بگيرند

 به جواب نشرات تفرقه ١٣٧۵از پيروان آيت هللا شيخ آصف محسنی، درسال " سازمان فدائيان افغانستان"
نوشت که درآغاز آن، اين سه نکته جلب توجه » دربارۀ فاحشه نامۀ اميد«  مقالت مفصلی تحت عنوان”اميد"افگنانۀ 

  :کندمي

  . افغانستان ناموس ملی غير قابل قسمت ھمۀ ماست، ھمگی پک براريم-١

  )آيت هللا شيخ آصف محسنی! ( زه اول افغان يم، بيا شيعه-٢

  . ضد افغانستان، بی ناموس است-٣

 در" ستم ملی" پس از اين نکات، نويسنده بحث تاريخی وجامعی دارد در مورد چگونگی پيدايش حرکت 
که در مرحلۀ اول جنبۀ احساساتی داشت واز " ستم ملی: "س از ستم ملی چنين تعريفی بدست ميدھدوسپ. افغانستان

ًطرف روسھا و شوروی ھا برای پشتون دشمنی خلق شده بود، طی يک قرن و مخصوصا ھشتاد سال اخيرتکامل کرد 

د پشتونی نيست، بلکه اينھا امروز کدام حرکت فقط ض" ستم ملی. "و دراين اواخر به يک استرتيژی تبديل شده است
افغانيت، پشتون بودن، ھزاره وازبک  (ضد ھرآنچه که به حاکميت ملی و تماميت ارضی و لواحق آن يعنی قوم گرائی

که تماميت وس�مت خاک وھويت ملی ما را تثبيت ومستند (، مذھب، فرھنگ وتاريخ )وبلوچ وتاجک بودن وغيره
ست و آگاھانه و نا آگاھانه برای وجه اينست که ھرکه طرفدار تجزيۀ افغانستان اقابل ت. تعلق داردعمل ميکنند) ميکند

کار ميکند و تاريخ را مسخ ميکند و خراسان بازی ميکند، نفاق ملی ) چه  شرق وچه غرب(اھداف استراتيژيک بيگانه
را به خاطر تجزيه دامن ميزند، طرفدار فدراليزم و تجزيه افغانستان است، اتحاد و برادری اقوام را برھم ميزند و دولت 

چه پشتون باشد، چه تاجک وغيره وچه شامل حزب سازا واصود باشد چه . ستمی است... ھد وملی را نميخوا
  ) ٢٢-١٨، ص١٠٢آئينه افغانستان، شماره .(نباشد

، طرح فدرالی ساختن افغانستان نيز بشدت از سوی گروه ٢٠٠٤ھمزمان با تسويد قانون اساسی جديد در
م فدرالی تا توانستند داد سخن دادند،در اين کارزارتبليغاتی مشھور به ستمی ھا به پيش کشيده شد ودر وصف نظا

داکترعنايت هللا شھرانی وبرادرش نعمت هللا شھرانی معاون رئيس جمھورکرزی در دولت موقت ، لطيف پدرام کانديد 
رياست جمھوری افغانستان، بصيرکامجو، بشير بغ�نی،دستگير پنجشيری ، قوی کوشان وچند ھمکار قلمی ديگر 

اما تمام اين ت�شھا، اعم از طرح فدرالی کردن نظام سياسی تا تغيير نام کشور وتغيير . يده اميد نقش محوری داشتندجر
وطن که به نيات شوم اين گروه پی برده اند، با نوشتن مقاXت تحليلی  ھويت ملی ، از سوی شخصيتھای آگاه ودانشمند

ًی که  اوX نظام سياسی کشور در قانون اساسی جديد، يک نظام بدين معن. ومحققانه وعلمی خود نقش بر آب گرديد

جمھوری رياستی از سوی لويه جرگه پذيرفته شد واولين تير دشمنان وطن که عبارت از تثبيت نظام فدرالی بود،به 
باشد، نيز به ھدف نخورد " آريانا"يا "خراسان"خطا رفت وسپس دومين تير شان که ھمانا تعويض نام کشوربه 

تی کسی جرئت پيشنھاد آن را در طرح قانون اساسی کرده نتوانست وبنابرين سومين تيرشان که ھمانا تغيير ھويت وح
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يک بار ديگر به حيث ھويت ملی باشندگان افغانستان در قانون " افغان"ملی باشد، نيزبه تاريکی نشست و کلمۀ 
  .اساسی تسجيل شد

فقرو بدبختی کشور را محصول نام افغانستان دانسته وآن را  وبرخی از تندروان ھمين گروه،حتی عقب ماندگی 
چھره "چنانکه کسی بنام .حامل وعامل اصلی تيره روزی مردم در طول مدت ايجاد کشوری بنام افغانستان ميشمارند

  :دباکمال ب�ھت نوشته ميکن) مي�دی٢٠٠۴ماه اکتوبر ٣٧شماره (درنشريه فروغ چاپ تورنتو ) نام مستعاراست"( نما

  برخ�ف آنچه ديگران می انديشند، من بدين باورم که بدبختی کشورما نه ازکودتای داؤدخان شروع شده ونه « 

 .بلکه اين روزھای سياه محصول ريشه ھای ستبری است که درعمق افغانستان نھفته ميباشد.  ثور٨ و٧از روزھای 
  ».مام بدبختی ھای بيش از دونيم قرن وطن شناخت مي�دی رابايد يک روز شوم وسرآغاز ت١٧۴٧به پنداشت من سال 

 ٨۶ و٨۵ چھره داده است که درشماره ھای ديکی از ھموطنان آگاه ماجواب محکمی به اين چھره نمای ب
 ٢٠٠۵شماره  ھای اپريل وجون وجوXی واگست (چاپ امريکا ونيز در افغان رساله " مردم افغانستان" ماھنامۀ

نگاھی به دوران خوشبختی؟ افغانستان قبل «تحت نام  يده است، مگر من جواب اين آقا رادرتورنتوی کانادا به چاپ رس
تول "و " مھر" و"دعوت نت"و" جرمن آن Xين- افغان"در مقاله ای به بررسی گرفتم و در سايت ھای » ١٧۴٧از

ان خوش وخرمی  بوده  چگونه دور١٧۴٧تا ديده شود که دوران قبل از . وغيره  به نشرسپرده ام" ژواک" و " افغان
 .است که آقای چھره نما در حسرت آن می سوزد ومی سازد

  می نامد، " لعل زاد" را اين داکترکه خود. يک داکتر از ھمين گروه است مضحکتر از اين طرز ديد، طرز ديد

ی را تعبير  خوابھانوشته ھايش وی در. ًاساسا منکرتاريخ وجغرافيای افغانستان قبل از اميرعبدالرحمن خان است
داکتر لعلزاد صاف وپوست کنده . ميکند که ھيچ آدم خواب برده يی اگراندک سوادھم داشته باشد به آن باور نميکند

شگفت آوراست که يک تعداد تاريخ نگاران درباری و تاريخسازان سرکاری مبداء ايجاد افغانستان کنونی « :مينويسد
س قبيله ابدالی درکندھار ميدانند، درحاليکه درواقعيت امرتا زمان م يعنی بقدرت رسيدن احمدخان رئي١٧۴٧را سال

سايت (».نه تنھا درتاريخ بلکه حتی درجغرافيه نيزوجود ندارد) افغانستان(عبدالرحمن، دولتی ويا کشوری با نام
  )آريائی، آرشيف مسايل سياسی

ا حوصله ھم باشد، حوصله اش سر  آنھا آدم ھرقدربخواندن  واز تھوع برانگيز است نوشته ھايی از اين دست
يعنی را به نگارش  می پرسد که چگونه کسی که سند دکتورا دارد،ميتواند يک چنين ک�م پوچ وX ميرود واز خود

خاطر نشان کرد که جناب،اگر از نظر شما، بالفرض تاريخ ھای استادکھزاد وتاريخ ھای پوھاند  آورد؟ به اين داکتر بايد
وھاند داکتر حسن کاکر وتاريخ ھای م� فيض محمد ھزاره، وتاريخ ميرمحمدصديق فرھنگ، حبيبی، وتاريخ ھای پ

افغانستان ( ھمگی تاريخ ھای سرکاری وتاريخ سازی شده وغير قابل اعتماد باشند، آيا تاريخ مرحوم غبار
خارج از کشور تجديد باربار در که مولف آن نيم عمر خود را در زندان ھای استبداد گذرانده است ،و) درمسيرتاريخ

بداند   است که جناب شان بخود زحمت نداده تا يک بار آنرا بخواند و وبی اعتبارچاپ شده، باز ھم يک تاريخ سرکاری
و جغرافيای آن نيز درخشان وبسيار  که افغانستان ھم مثل کشورھای منطقه از خود تاريخ وتمدنی درخشان داشته،

. ونام آن يک نام جعلی وساخته گی وبه اصط�ح من دراوردی نيست. استپھناورتر از جغرافيای کنونی بوده 
ذکر کرده  وھمچنان عبدالرزاق بن اسحاق   ھجری بيش از سی مرتبه اين نام را۶١٨تاريخنامه ھرات تاليف در

وری از افغانستان به عنوان جزئی از قلمرو تيم سمرقندی مورخ عھد تيموری در مطلع السعدين ومجمع البحرين خود
  .کرده است ياد

م�حظه ومطالعۀ نوشته ھای اشخاص فوق الذکر، سبب شد تا مقاXت توضيحی  و جوابيه ھايی در رد اينگونه 
نظريات گمراه کننده ارائه دھم وسپس آنھا را دريک مجموعه گرد آورم ودرفرا ديد قضاوت خوانندگان ارجمند قرار 

نھا پشتويک نظريۀ بی پايه است وبرعکس  ًنھا، اوXپشتوۀ يھودی بودن اين پاسخھا به اثبات ميرساند که نظري. بدھم
مھاجرت يھوديھا به سرزمين غور، از شمال آمو دريا ابتدا به بلخ يا   آريائی اند که قرنھا قبل ازقومیمتعلق به گروه 
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 وترنک وغيره دره ھا بعد به جنوب ھندوکش، در واديھای رودخانۀ کابل وکرم وگومل وارغنداب وھيرمند باخترآمده و
 ترين قديمیودامنه ھای کوه ھای سليمان متمکن شده اند و از) سياه کوه(وتورغر) سفيدکوه(وکوه پايه ھای سپين غر

است که مدتھا قبل ازعھد ) پشتونھا(وثانيا ھمين قوم قديمی آريائی . باشندگان اين سرزمين بشمار ميروند
 را بنياد گذاشتند وھم درافغانستان کمر  لودی وسوری نت ھای مستقلاميرعبدالرحمن خان ھم درھند شالودۀ سلط

با شجاعت ودليری کم نظيری ، يوغ سلطۀ بيگانگان مستبد وغارتگر را از گردن بدور انداختند وطبل  وحدت بستند و
غوXن ويرانه ھای خراسان تاريخی که از زمان يورش م وسرانجام بر. آزادی کوفتند وحاکم برسرنوشت خود شدند

که از آمودريا ) ١٧۴٧(مي�دی ديگرنامش متروک شده بود، کشوری به اسم افغانستان بنياد نھادند١٢١٧چنگيزی در
دھلی تا دريای خزر را دربر ميگرفت وافغانستان موجوده بخش کوچکی از آن امپراتوری بزرگ  از تا بحيرۀ عمان و

   . است

ی که خود را در سرنوشت اين کشور ياافغانھنھا در پھلوی ساير وپشت ملکيار،بدانيد وآگاه باشيد که آقای داود
شريک ميدانند، از کشور خود، و از نام و تاريخ آن دفاع خواھند نمود و ھر وقتی که قوم و تبار ديگری براين 

می که کشورغلبه يافت و آنرا با قھر و تھاجم قبضه کرد و ديگران را مطيع و فرمانبردار خود ساخت، ميتواند ھر نا
تا آن روزگار البته افغانھا به اين دھن کجيھای بچگانه از جا نمی . دلشان بخواھد بر قلمرو تحت سلطه خويش بگذارند

  . نيز جايی را نخواھد گرفت شماجنبند و مثل کوه بر جايگاه خويش استوار و پايدار ميمانند و پرازيت پراکنی گروه

      بروی گنبد نيلی است تا خـــرام ھـــ�ل زدل کشيم صدا ھای زنده باد افغان       

ان، فسانه ايست محالغحسود صاف نما             که محوگشتن اف دماغ فاسد خود را  

)شيون کابلی(                                                                                         

  

                               پايان                                   

______________________  

 نشريه" [ ثور انق�ب حقيقت " روزنامه ،در١٣٦٠ سالھای اول نيمه در پدرام خاکستر، لطيف داکتر بگفتۀ -* 
"  لينينسم و مارکسيسم شعبه " ،مسووليت بريالی محمود مديريت با] افغانستان خلق دموکراتيک حزب مرکزی کميته 
 شورای با و بريد دولت از  ھشت و شصت سال در ، تر بعد اندکی و . داشت عھده به را نشريه ان معاونيت تر بعد و 
 " سفزاييان و سازاييان " پيوستن از پس درست آنھم. افگند پی را " مجاھد پيام " نامه ھفته آنجا در و  پيوست نظار 
 در افغانستان جوانان اجتماعی نظم بنيادگزار بريگادھای پدرام که ادعا اين برابر خاکستردر  داکتر.نجيب داکتر دولت با 
 اجتماعی نظم ھای بريگاد " بود ميسر ، " خاد " چرای و چون بی و ملموس حضور در آيا: پرسد می بود، ٦٠ سال 
 نشريه درون رد و نظارتگر بسا ای تکحزبی / نظامی دولت درون در آنھم و کرد  ريزی پی را " جوانان محفل و 
 در " مزدک  " و " غياثی " رھبری تحت جوانان ،سازمان را اجتماعی نظم ھای بريگاد آيا و کابل؟ در حزب مرکزی 
 نداشت؟ عھده به " تميم " کابل  ودر " برھان نظر  " مرکزی دفتر در را آن  مديريت مگر ؟ نکرد ايجاد شصت سال 
   .)شود ديده داکترخاکستر زيرنام اريائی سايت(  

 

  


