
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 م٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                             جوالی، 
 

 چرا سردار محمد داود خان از وظيفه صدارت کنار رفت؟
 

 
 مرحوم محمد داود که عصر صدارتشان شاهد

 يق پالن های انکشافی و نهضت نسوان درافغانستان بود تطب
 

م، بعد از استعفای سردار شاه محمود خان غازی، بحيث صدر اعظم  ١٩۵٣ سپتمبر۶مرحوم شهيد محمد داود بتاريخ  
او بعد از يک دورۀ نه و نيم سال عهده داری امور حکومت افغانستان، از وظيفه            . افغانستان عز تقرر حاصل نمود 

 .تکنار رف
او بعد ازينکه پالن پنجسالۀ اول انکشاف اقتصادی به پايۀ تکميل رسيد و پالن پنجسالۀ دوم هم درحالت اجرا 

.   قرارگرفته بود، چنين عقيده داشت که در پهلوی انکشاف اقتصادی، تطبيق تحول اجتماعی نبايد از نظر انداخته شود        
 .ا در کشور بحضور پاد شاه افغانستان تقديم داشتند روی اين مفکور پيشنهاد خطوط اساسی يک تحول اجتماعی ر

 

 پيشنهاد مرحوم محمد داود راجع به خطوط اساسی يک تحول اجتماعی در افغانستان 
 هـ ش١٣۴١ سرطان ٩مورخ 

 
 ! حضور اعليحضرت همايونی پاد شاه افغانستان «
 

افغان آنقدر مهم و حياتی و به دورۀ آنچه را امروز حضور شما بعرض ميرسانم تصور ميکنم در سرنوشت آيندۀ ملت 
سلطنت شما آنقدر اقدام بزرگ و تاريخی باشد که ميتوان در اطراف آن کتابی نوشت و يک عالم داليل و تو ضيحات          

اما ميدانم عرايض طوالنی هم برای کسيکه مينويسد و هم برای خواننده بعضًا خسته کننده می باشد، لذا          . بعرض رساند
که هميشه عقيده  "کوشش ميکنم بصورت بسيار مختصر چيزيرا که بعقيده خود .  من طوالنی باشدنمی خواهم عريضۀ

خير و سعادت ملت افغانستان و اقدام بزرگ و تاريخی دورۀ سلطنت شما ميدانم، بحضور شما      " من بوده و خواهد بود   
ل آيد، ضرور نيست درين جا   مو جبات و داليل اينکه چرا تحول اجتماعی بايد درين مملکت بعم     . بعرض برسانم
افکار و نظريات بنده درين خصوص گمان می کنم کافی  . زيرا در اطراف آن هميشه صحبت نموده ايم . توضيح کنم

تصور ميکنم که بهترين مو قع اظهار همچو يک مفکوره از طرف حکومت وقتی  . روشن و بحضور شما معلوم است   
به سمع و کالی    خطوط اساسی تحول اجتماعی     يم ميشد و درضمن آن بود که پالن دوم اقتصادی به شورای ملی تقد   

چون از يک طرف از طرز تفکر بعضی از رفقای کابينه اطالع نداشتم و از طرف ديگر حضور      . شورا رسانيده ميشد 
 شما بکابل تشريف نداشتيد، بنا بر اين موقع گذشت، اما هر قدم که برای خير و سعادت ملی برداشته ميشود به هر       

 . وقت و زمانيکه باشد يقينًا مفيد و موثر است، مشروط بر اينکه بسيار نا وقت نشده باشد
 

بعقيدۀ من جريانات عصر و زمان تحولی را ايجاب ميکند و حضور شما چنين يک تحولی را به حال مملکت موزون       
ملی ساختن همچو يک مفکوره اگر   پس تصور ميکنم ع،"که بنده از هر نقطۀ نظر آنرا الزم ميدانم " و مفيد ميشماريد 

ازين لحاظ    . بوقت و در يک فضای نسبتًا مساعدتر صورت بگيرد، تاثير آن عميقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود      
شک نيست که تطبيق پالن پنجسالۀ اول از هر  . باز هم بنده همين موقع را برای شروع اين کار به وقت و بجا ميدانم

، مخصوصًا نزد طبقات منور و و نهضت نسوان که يک قدم مهم اجتماعی بودتاثير نبود جهت نزد اکثرطبقات بی 
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اما بايد دانست که . جوان طرف تقدير واقع شد و روی همرفته تا اندازۀ يک فضای اميد و خوشبينی توليد نمود
قسمت حيات معنوی که به انکشاف اقتصادی، افکار و ذهنيت های جديد اجتماعی را حتماًّ باخود آوردنيست و اگر در  

عقيدۀ من فوق العاده مهم، ضروری و خالی از اشکال نيست، توجه و سنجش عميق بعمل نمی آيد و به غرض 
رهنمايی يک ملت به مقصد رسيدن به هدف مطلوب، موازی با پالن اقتصادی، پالن تحول اجتماعی طرح و عملی           

وَرد، دفعتًا اين مملکت به مشکالتی دچار گردد که ممکن     نمی گردد، روزی خواهد رسيد که موازنه بکلی برهم خ  
است در آن وقت حل آن آنقدر سهل و ساده نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نشود، چه مردم، مخصوصًا طبقه      

ها مو   منور، از نقطۀ نظر اجتماعی آرزو مند تحول بوده و به آن انتظار دارند و در خفا اقسام افکار و عقايد و ذهنيت         
اجانب برای مقاصد سياسی خود مشغول فعاليت اند، اين طرز حکومت برای مردم مخصوصًا طبقات منور  . جود است

برای حضور اعليحضرت و بعضی ديگران، اگر اين طرزقابل تحمل است،       .  چندان خوش آيند نيست و خسته شده اند    
رر مملکت و ناکامی سلطنت می بينم، براستی   برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، چون عاقبت آنرا به ض    

 .عرض ميکنم که بعد ازين قابل دوام نيست
 

از طرف ديگر به صورت مستقيم و غير مستقيم منسوب به خاندان، کاردار و يا بيکار، خورد و کالن، امتيازاتی به 
هر چه باشد در نظر آنها بيش از      خودها قايل هستند و اين چيز را يک حق مثبت و طبيعی خود ميدانند، قوانين مملکت       

 .پس با همه بايد مطابق قانون و مقررات رفتار کرد... چند کلمۀ بی معنی ارزش ديگر ندارد و غيره و غيره   
پرسش و باز خواست و قتی ممکن و موثرشده می تواند که در آن امتيازی موجود نباشد و اگر امتياز مو جود شد،    

 بين رفته و اگر اين بازخواست يک طرفه اجرا می شود نتيجۀ آن جز از توليد عکس     مفهوم حقيقی قانون و عدالت از  
 . العمل و بد بينی به مقابل حکومت و سلطنت چيزی ديگری نخواهد بود  

  
 ! اعليحضرتا

صفحات گذشتۀ افغانستان بهترين درس است که ميتوان از آن عبرت گرفت، تاريخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را که خود     
حيات ديديم و تجربه کرديم، به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها و شخصيات و خود سری های افراد    در 

چه در خاندان سلطنتی و يا در دستگاه حکومت و چه دربين طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی خود آنها،     
که آن وقايع تلخ در اين عصر و دورۀ سلطنت         خدا نکند   . خسارۀ مالی و مصونيت مملکت نتيجۀ نداشت، و ندارد  

من که بار ها بحضورشما عرض نموده ام، ازصميم قلب يکبار ديگر عرض    .  اعليحضرت شما دو باره تکرار شود   
ميکنم که اين طرز ادارۀ مملکت و اين فضای خاندانی با ذهنيتيکه آن ها تربيه شده اند، بعد ازين با هر تعبيريکه از آن      

 ».ه ازنگاه مسؤوليت و ظيفوی و چه از نقطۀ نظر عقيدۀ شخصی برای من قابل تحمل نيست   کرده شود، چ 
 

* * * * 
هـ ش مکتوب مرحوم محمد داود را پاسخ دادند و اصوًال باوی موافقت نشان    ١٣۴١ سنبله ١٢اعليحضرت به تاريخ 

ملی شدن آنرا به وقت و زمان و   ولی ع . داده و آنرا يکی از آرزو های پدرشان اعليحضرت محمد نادرخان خواندند  
با آنهم مرحوم محمد داود در جواب       .  افرادی که بتوانند مسؤوليت عملی ساختن آنرا بدوش گيرند، مو کول نمودند       

 .  ضمن يک پيشنهاد به شاه تقديم نمود تحول اجتماعی جامعۀ افغانی اعليحضرت افکار خود را در
 
 : اعليحضرت احترامًا بعرض ميرسانم  ١٣۴١ سنبله ١٢به جواب مکتوب تاريخ ...  بعد از القاب «

برای من و رفقايم جای بس مسرت است که اعليحضرت همايونی در اصل پرنسيپ ميفرمايند که يکی آرزو های  
ديرين شان است، الحمداهللا توافق نظر موجود است، همچنين اعليحضرت به نکتۀ مهم ديگری تماس فرمودند و می   

 :نويسند که
 هدف مقدس و مشخص است که از افکار و آرزوهای عالی مؤ سس اين دوره يعنی اعليحضرت محمد نادر         بلکه يک"

بلی يک حقيقت مسلم است و به پيروی  ..."  شاه شهيد سر چشمه ميگيرد و امانتی است که بردوش ما گذاشته شده است      
س و مشخصی که خير و بهبود ملت از افکار و آرزو های عالی آن شخصيت بزرگ است که ميخواهم به آن هدف مقد 

اگر اين اين فرمايش اعليحضرت همايونی را کا مًال تائيد و تصديق ميکنم که  . افغان در آن متصور است، نايل شوم
مفهوم عالی انجام طبيعی و هدف نهائی اين دوره نباشد گويا هم مبارزات و قربانی های پدران و مساعی امروزی ما     

   .دست خواهد داد   معنی حقيقی خود را از 
اينکه اعليحضرت در پاراگراف اخير خويش به وقت و زمان و اشخاص و رجالی که فردا مسؤوليت عملی ساختن اين     
آرزو را بدون ترديد بدوش گيرد اشاره فرموده و آنرا دو عامل مهم، بلکه شرط اساسی تطبيق نمودن اين آرزوها      

پيشنهاد به عرض ميرسد که وقت آن رسيده است و ما به اين عقيده در طی اين . شناخته فرمايش اعليحضرت بجا است
و هم بوجود آمدن اشخاص و رجاليکه بايست ادارۀ مملکت را در آينده به آنها       . رسيده ايم که چنين نهضتی آغاز گردد

دم موقع تقويض نمود، مربوط به اين است که چنين نهضتی مو جود باشد و چنين محيطی ايجاد گردد تا استعداد مر      
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من معتقدم که اگر چنين حرکتی نباشد، رجاليکه مسؤوليت ادارۀ آينده را به عهده بگيرد اصًال           . بروز و انکشاف بيابد 
 . بوجود نخواهد آمد   

آرزوی يک تحول اجتماعی از دير زمان به اين سو نزد همۀ ما  . پس از تذکر فوق اينک به اصل موضوع ميپردازم
آرزوها درين چند سال اخيردر ترقی و تعميم معارف، انکشاف عمومی اقتصادی و آماده    به سابقۀ اين  . موجود است

ساختن محيط برای اصالحات اجتماعی و نشوونمای افکار ترقی خواهی حتی االمکان سعی و مجاهدت به عمل آمده    
ود آمده که حاال     است که در نتيجۀ اين مجاهدت و انکشاف مذکور طبقه معتنابه جوانان و منورين در وطن به وج    

بنا براين وقت آن رسيده است که برآن غور بيشتر بعمل . آرزوی اين تحول به يک عقيده قابل تطبيق منجر گشته است
آيد و سعی جميل بکار رود تا برای مردم افغانستان يک محيط اجتماعی و سياسی مناسبتر و مترقيتر ايجاد شود که         

.   ن در شرايط موافق با عصر و زمان و مطابق تعيينات مردم امکان پذير باشد     درآن سير تکامل جامعه و افراد اين وط   
 .خوشبختانه اين اهداف مارا دين اسالم تاييد ميکند و از سوی ديگر سنن و روايات باستانی و ملی ما هم مويد آنست     

 
 پس از مباحثات زياد،   برای تثبيت هدفهای مهم و نقاط بر جستۀ چنين تحول با همکاران خود تبادل افکارنموديم و   

طوالنی و مجالس متعدد به اين نظررسيديم که بايست به توکل به خدای بزرگ بانيت نيک و با حوصلۀ فراخ اين 
ه بالتدريج به صورت ارتقايی به مدارج عالی تر منتج و منتهی گردد و نتايج مفيد و نهضت طوری براه انداخته شود ک  

 .مثبت از آن بدست آيد
 :رام و پيشبرد اين نهضت طور پيشبينی شده است که در ذيل بعرض ميرسداجرای اين م

قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان ديگر و شرايط و ايجابات جداگانه ترتيب و تدوين شده است بايد        : الف
 :نقاط اهم و هدفهای برجستۀ اين قانون که پيشبينی ميشود چنين است . تجديد گردد

حقوق جليله پاد شاهی در آن تثبيت  .  ه و طرز حکومت پارلمانی و ديموکراسی خواهد بود  رژيم، شاهی مشروط -١
پادشاه باالتر از قوای سه گانه قرار  . پادشاه نشانۀ وحدت و سلطۀ ملی و شيرازۀ تمام مملکت است . خواهد شد

 . پادشاه به صفت فرد اول کشور غير مسؤول شناخته ميشود  . دارد
 .د کرد که اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزايا دارند     قانون اساسی تصريح خواه -٢
 . آزادی های فردی و حقوق شخصی درين قانون اساسی تثبيت خواهد شد  -٣
در قانون اساسی جديد به وجود آمدن دو حزب پيشبينی خواهد شد که در سيستم پارلمانی دو حزب فعاليت خواهد      -٤

حزب اکثريت را پادشاه به تشکيل حکومت مامور  .   وجهد خواهند نمود   و برای اشغال کرسی های شورا جد . کرد
 . خواهد ساخت

قوای تقنينيه  . قانون جديد تثبيت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانۀ تقنينيه، قضائيه، و اجرائيه می باشد        -٥
عينۀ انتخابی خواهد    عبارت از جرگۀ شورايی است که نمايندگان آن از اعضای حزب تثبيت شده از حوزه های م 

 . آمد
قوه قضائيه متشکل از محاکم ثالثه، ابتدائيه، مرافعه و تميز است، که بکلی از تاثير و ِاعمال نفوذ قوۀ اجرائيه              

 . محفوظ و مصؤون خواهد بود   
 .قانون انتخابات طبق شرايط يک نظام پارلمانی ديموکراسی ترتيب خواهد شد   -٦
انون اساسی منظور شود، و تصميم برای تدوين آن گرفته شود، اقدامات ذيل به عمل   درصورتيکه اساس تجديد ق -٧

 :آيد
 . نشر يک ابال غيه از طرف دولت که آغاز اين تحول را با پروگرام آن به اطالع عامه برساند  –الف  
تذکره   يک عده علما و متخصصين برای تثبيت و تدوين مسودۀ قانون اساسی مؤظف خواهد شد که مسودۀ م        –ب 

 . ماه ترتيب نمايد ١٢را در مدت 
 بعد از تهيۀ مسوده، لويه جرگه دعوت شود که به حيث مجلس موسسان قانون مذکور را تدقيق و تصويب              –ت 
 .نمايد
 بعد ازتصويب قانون اساسی از طرف لويه جرگه، حکومت فعاليت حزبی را سهولت خواهد بخشيد تا          –ث 

برای اينکه اين فعاليت صورت بگيرد، حد اکثر شش  .  به شورای ملی بفرستندنمايندگان خودرا از راه مرام حزبی
 . ماه فرصت داده خواهد شد  

 درچنين سيستمی که آزادی عقيده و بيان، آزادی اجتماع و فعاليت سياسی بيشتر شود و رونق زندگی گرم تر   –ج 
 مصالح ملی به توجه و مراقبت ميگردد، حکومت سرپرست و حکومت های ما بعد ديگر برای حفظ امنيت و حفظ

لذا در خالل مدتی که قانون اساسی تدوين ميشود، مسودۀ اين         . جدی تر و مسؤو ليت بيشتر موا جه خواهد شد    
 . قانون نيز تهيه ميگردد

 . اين است مفکوره و پسشنهاد ما يعنی من و رفقايم که فوقًا به حضور شما رسانيده شد 
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 !اعليحضرتا
بايد بدانيم که اين اقدام تحولی بزرگی است و . عقيدۀ شخصی خود را به عرض حضور شما برسانمدر اخير ميخواهم 

اما گذشتن از مشکالت و رسيدن     . هر قدم بزرگ مخصوصًا در مملکت ما شک نيست که مشکالت بزرگ هم دارد
کالت و خطرات آنرا به    بمنزل مقصود در صورتی ممکن است که انسانها اوًال به آن مفکوره عقيدۀ کامل داشته مش   

پس از آن در تطبيق و عملی ساختن آن با عزم راسخ، خود گذری، صميميت و حسن نيت          .  تمام معنی قبول کرده باشند 
در خاتمه صحت، موفقيت و سعادت دارين . کامل به توکل خدای بزرگ بکوشند و بياری خدای متعال پيش بروند

 ».نا دارم، با احترام فايقهاعليحضرت شمارا از درگاه خالق بی نياز تم 
 

* * * * 
 

ممکن ايشان ميخواستند يک تحول  . پاد شاه افغانستان بجواب مکتوب اخير حاوی پيشنهادات، سکوت اختيار کردند
اجتماعی در جامعه بميان آيد ولی نمی خواستند ابتکار عمل در دست سردار محمد داود خان قرار داشته باشد و نشود    

هم مانند نهضت نسوان و پالن های انکشاف اقتصادی ولو که درعصر پادشاهی ايشان عملی و       که تحول اجتماعی 
هـ ش    ١٣۴١سنبله ١٢چه ايشان درجوابيه  . تطبيق گرديد، به کريدت حکومت سردار محمد داود خان تمام گردد  

مرحوم .   ی داشتنداعليحضرت شان از وقت و زمان مساعد و افراديکه يک تحول اجتماعی را عملی نمايند، تذکرات  
محمد داود انسان بسيار جدی بافهم عميق و مصمم بود ند، مفهوم عدم جواب پاد شاه را درک کرد ند و ازين لحاظ      

 . تصميم اتخاذ نموده تا از وظيفه صدارت کنار برودند 
 

 متن استعفای سردار محمد داود خان از وظيفه صدارت
 هـ ش١٣۴١حوت ١١کابل 

  
 ... بعد از القاب «

.   نه سال قبل ماه ميزان بود که اعليحضرت شما اعتماد فرموده وظيفۀ صدارت عظمی را به اينجانب تفويض نموديد         
در همان وقت، اگر بياد حضور شما باشد، عرض کردم که ممکن اعظمی الی سه سال بتوانم اين وظيفۀ سنگين را ايفا 

 .نمايم
م را بوظيفه ايجاب ميکرد، مخصوصًا شروع وتکميل پالن    در ظرف اين مدت واقعاتی بميان آمد که مجبورًا دوا   

پنجسالۀ اول که همۀ ما اخالقًا خود را به اجرای آن مقابل مردم افغانستان مؤظف ميدانيم، بيشتر سبب شد که مدت   
م  پالن پنجسالۀ انکشافی مملکت ما با تما. طوالنی تری از آنچه الزم بود، تخمين کرده بودم، به اين وظيفه بمانم

نارسايی ها و مشکالتيکه در بر داشت تا جايی که استعداد شخصی، قدرت مالی مملکت و سياست داخلی و خارجی       
افغانستان اجازه ميداد و ايجاب ميکرد حتی المقدور کوشش بعمل آمد تا فيصدی بيشتر آنچه در پالن پيشبينی شده بود        

 پالن به همکاری صميمانۀ مردم نجيب افغانستان و مساعی    به پايۀ تکميل برسد و خداوند بزرگ را شکر گزارم که آن     
پالن دوم طرح و از ده ماه باين طرف کار آن آغاز  . وزحمتکشی مامورين مؤظف يکنيم سال قبل به پايان رسيد

گرديده که اميد وارم باز هم به همکاری نزديک دولت و ملت و به خير و سعادت ملت افغان موفقانه انجام گيرد و     
ستان عزيزرا يکقدم ديگربه سوی پيشرفت و انکشاف مادی و معنوی که آرزو و تمنيات هر فرد وطندوست است،   افغان

 .نزديکتر سازد
 

 ! اعليحضرتا
بعقيده من از خدمت با صداقت مملکت و خدمت خلق مقدس تر چيزی نيست، و اگر حيات برای يک انسان ارزشی 

 اين عقيده، مخصوصًا در پست های حساس وپر  . است و بسدارد باز هم ارزش و قيمت حقيقی آن در همين
مسؤوليت، تا زمانی ارزش دارد که اشخاص بتوانند طور شايسته وظايف و مسؤوليتهای اداری و وجدانی خود را            
انجام دهند، ولی همينکه يک شخص بفهمد و حس کند که نظر بمعاذيری ديگر قدرت ايفای وظيفه را ندارد و بازهم      

امروز نظر به فردا معاذيريکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا ميدانيد و از       .  ام بدهد، بعقيده من گناه است  بوظيفه دو 
 از نقطه نظر طرز ساليان دراز هيچکدام آنرا از شما پوشيده نگذاشته ام حس ميکنم که بيش ازين دوام بوظيفه چه

 .  و چه نظر بوضع صحی بسيار دشوار است تفکر
 

دات آخرين خود و بعضی از رفقای کابينه را درمورد غور بر ترميم قانون اساسی مملکت و ايجاد      نظريات و پيشنها
 جدی   ٢۴تحولی در وضع اجتماعی مردم افغانستان برای يک آيندۀ پا برجای ديموکراسی در وطن ما به تاريخ      

گرفتن آن هم نيست  بلکه  روز از آن گذشت تا حال کدام جوابی نيست و منظور از ۴٧. بحضور شما تقديم نمودم
يگانه مقصد اين است که آن چيزی را که به حضورشما پيشنهاد نموده بودم از صميم قلب و به عقيده ما قدم بزرگ و    
مفيدی برای خير و سعادت آينده ملت افغانستان و موفقيت تاريخی دورۀ سلطنت شما بود که رشد اجتماعی ملت          
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 پس از تجارب چندين ساله در خدمت اين مملکت   .مًا چنين تحولی را آوردنيست افغانستان و ايجابات عصر و زمان حت
و با آنهمه حقايق اوضاع مملکت باز هم اگر چوکی صدارت عظمی را غنيمت شمرده به اين وظيفه دوام بدهم، نه تنها    

 . ه خواهم بود از اعتماد شما سوء استفاده کرده، بلکه بر خالف اصلهای عقيدوی و هدف زندگی خود رفتار کرد   
لذا باکمال احترام از اعتمادی که در تمام دوره های ماموريت بمن فرموده ايد از صميم قلب اظهار شکران و       

سعادت و تعالی وطن   . سپاسگذاری نموده توسط اين نامه استعفای خويش را به حضور اعليحضرت شما تقديم ميدارم   
 »بااحترام فايقه. نستان از درگاه خالق بی نياز تمنی دارم عزيز و موفقيت اعليحضرت شما را در راه خدمت افغا  

 
* * * * 

 
م از طريق راديو افغانستان از قول دارالتحرير شاهی اعالن شد  که        ١٩۶٣ مارچ ٧ حوت مصادف به  ١٨بتاريخ 

تظار معلوم ميشود پاد شاه ان (اعليحضرت معظم همايونی استعفای شاغلی سردار محمد داود خان صدراعظم را قبول    
 و )آنرا ميبردند، گرچه اوشان از دوام در وظيفه به محمدداود خان تذکری داده بودند که مورد قبول وی واقع نگرديد      

شاغلی سردار محمد داود خان پس از     .  شاغلی دکتور محمد يوسف را برای تشکيل حکومت جديد مامور فرمو دند   
ای سنگين آن به تاريخ دهم حوت استعفای خود را از   دوره نه ونيم ساله تصدی مقام صدارت عظمی و مسؤوليت ه

 . مقام صدارت به حضور اعليحضرت تقديم نموده که مورد قبول واقع شد  
 .      توصيه توظيف دکتور محمد يوسف بحيث صدراعظم از طرف مرحوم محمد داود خان شهيد بعمل آمده بود    

   
 تمام

  


