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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۲۳/۰۹/۲۰۱۵ آسترالیا سدنی      حیدری اکرم نصیبه
 

 سرطان 26 سالگرد ۀبیانی
 

 
 برایت ام نکرده که سجودی خجلت و من                     کبریایت حضور به محمل کشیده کس همه             

 
 و واحد كعبه به واحد، قران به إیمان و  حق ذات رضاع به ،حق دعوت به هجرت و اسالم فرائض از یكي حج

 واحد کعبه یک طواف به امتیاز هرگونه از دور  مقام، هر از مبرا و تبعیض هرنوع از عاری ، واحد پروردگار
 پروردگار  به و پرورانیدن دل در صفایش با آنرا بلکه راندن، زبان بر که تنها نه را توحید زیبای کلمه  و پرداختن

   است. سرنهادن قران حکم  به و نمودن تکیه
 هدیه به ایشان به عمره سفر درین سعودی عربستان شاه که را قرآنی ،عظمت پر سفر ازین خان داود محمد شهید
 و نمود سپری قرآن حدود در را زندگی که حقا نمودند. شناسایی را جسدش هدیه همین با و نگهداشت بغل در داد،
 رسید. شهادت به قرآن از دفاع در
  
 تصادف سازم، شریکش هموطنان با تا نمودم آماده را خان داود محمد شهید جمهوریت سالگرد بیانیه اول قسمت 

 پرچمی و ها خلقی های دشنام زیر من  که را تاریخی تصویر این خواستم من و ساخت همزمان حج سفر با آنرا
 سازم. صفحه این زیب توانستم، رسانیده خانه تا بسالمت مشکل  به خارجه امور وزارت از ترک هنگام

 
 براه دالیل افغانستان، تاریخ عظمت پر رهبر این مینمائید، مطالعه زیر در آنرا شما که بیانیه این اول قسمت در

 که مینمایند صحبت دولت امور در شاهی خانواده مداخالت از و نموده. شریک ملت با را بزرگ تحول این نداختن
 قانون دوره در سلطنتی خاندان "مداخالت فصل در ( اساسی قانون )دهه  کتاب در کشککی الدین صباح مرحوم
 اند. نموده ارزیابی دقیق را موضوع   21- 18 صفحات در اساسی"

 میشوند. بیانگر احساس با وطن مردم و وطن بهبود برای را آرزوهایش بیانیه درین خان داود محمد شهید وهم  
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 به عشق راه در و بود جستجو در اش وطن پیشرفت در و ملتش سعادت در را سعادتش خان داود محمد شهید بلی!

 تاریخ! ربینظی قربانی چه گذاشت، قربانی به را خود و را فرزندانش وار ابراهیم میهن،
 

 بنیادی تحوالت از  وطن، به صادق فرزند این نمود، خواهم پیشکش نزدیک آینده در من که را بیانیه این دوم قسمت
 میگویند. سخن جمهوریت ماه 12 در
 

 به ورشكتگي از اقتصاد شد. افغانستان جامعه در وسیعی تغیرأتي باعث ۱۳٥۲ سال سرطان ۲٦ بنیادى تحول
 ها بأنك قروض و یافت رهایى دربار هاى سفاك دست از ها بأنك وضع شد، حركت در بهبود بطرف  سرعت
 رونق أزاد نیمه بصورت  دولت نظر زیر  و  خارج دربار دستان زور أنحصار از تجارت  شد. پرداخته دوباره
 یابند. رهایى زمین غاصبین چنگ از مردم زیاد تعداد كه شد باعث اراضي إصالحات یافت.

 عمل به جلوگیري شدیدا خوري رشوه و واسطه  از . پیوست وقوع به معارف و تعلیمی سیستم در نیادىب تغیرات 
 رشد باعث اجتماعیات و ساینس شعبات به تقسیم و مكاتب، در كانكور  رفت.  بین از ومظاهرات انارشی أمد،

 مکاتب دهم صنف از که بینیممی سر چشم به غرب جهان در را مشابه سیستم این امروز ما  گردید. ها استعداد
 بیشتر ای حرفه های کار در شاگردان از بعضی استعداد زیرا میشوند؛ شامل ای حرفه های کورس به شاگردان

 آنعده روی تعلیم تمرکز اینکه باالتر همه از و شود مى جلوگیري  أیشان باآلي رواني هاي فشار از وهم  است.
 بهصورت  استادان بهترین داشتن با  و شد علمي مركز پوهنتون   باشند. تحصیل آدامه خواهان که میشود متمرکز
  درآمد. پیشرفت به رو أزاد محیط در مستقل
 بسر سدنی در فعال و بودم ایشان شاگردان از بنده که را امین حمیداله پوهاند محترم  زبان از را جالبی داستان
 میکنم: شریک شما با  میبرند،

 های وبخش زیبا های هنر و خارجی زبانهای های رشته به کانور، در موفق غیر اگردانش که دارند بخاطر همه
 نمره کانکور امتحان در بود نرسنگ مکتب فارغان از که داود زرلشت شهید  شدند. می جذب پوهنتون در دیگری
 تعلیمات وزیر حبیم پوهاند  نمود. آغاز تدریس به زیبا های هنر رشته در و نیاورد بدست را پوهنتون به شمول
 پریشان نهایت در که نمودند قصه امین پوهاند به ایشان و شدند خواسته ارگ به دولت رئیس با مالقات برای عالی
 دولت رئیس دیدار هنگام ولی گفت؟ خواهند چه وی به اند، شده آگاه ایشان دختر ناکامی از دولت رئیس که بودند

 که است موجود عدالت پوهنتون در اینکه از میگویم تبریک شما به  "  که: فرمودند و کشیدند آغوش در ایشانرا
  شده." ناکام من دختر

 وادي و آمو أب  پروژه ، سلما بند هاي پالن با و گردید محكم افغانستان سرحدات بزرگ، تحول این آمدن با 
  أمد بعمل جلوگیري افغانستان شده فروخته  هاي أب ننگرهاراز

 
 با افغان واحد  ملت قومي های تخلص  بردن بین از با  برد. همره به خود با هم را القاب  و  فتر بین از دربار 

 آن در نوین افغانستان یک بسوی هموطن و وطن خدا، شعار و توحید لوای زیر باهم برابری و برادری شعار
  افسوس. ولی گفتند لبیک را زندگی زیبا های کوهستان و ها سردره

 
 اول( )قسمت 1353 طانسر 26 بیانیه

 
 هموطنان عزیز!

در ست یکسال از پیروزی انقالب و رستاخیز ملی ما میگذرد. تجلیل این روز با شکوه را به شما ای رفیقان با  
ایمان، فداکار و وطنپرست انقالب،  بشمول اردوی جوان فداکار افغانستان، و بشما خواهران وبرادران عزیزدر هر 

 جائیکه هستید، از ته دل و از صمیم قلب تبریک میگویم.
ن و جامعه ما از دیر زمان در ابستن یک زندگی نوین بود.   بسا نا رسایها مدتها مانع تحرک و تکامل ما میشد وط 

ولی فساد جامعه ما وخطرات ناشی از ان سخن را به جای کشانید که نیروی های وطنپرست دیگر تحمل را جایز 
مل مردم وطن دوست افغانستان در هم شکسته ودر ندیده زنجیر های فرتوت انقیاد را به  همت مردانه و پشتبانی کا

 همان شب به لطف خداوند به پیروزی رسانیدند. 
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بلی شب بیست و شش سرطان شبی بود که سحر تاریک خونین ولی شفق روشن و درخشان را در برداشت. پر از 
وعده بسیار قلیل به کار  امید و پر از خطر.  اکثرا شهریان در آن شب که نصفی از آن گذشته بود در خواب عمیق،

دیگر  که زندگی در شب نو بر ایشان شروع میشد، سر گرم عیش ونوش خود بودند.  مردان دیگری هم در همین 
شب و به همین سان وجود داشتند که سالیان درازی را به آرزوی سعادت مردم وکشور شان سپری نمودند. هر چه 

ن مقدس ممکن بود دریغ و کوتاهی نکردند، و به غرض اصالح آن از فکر و عمل شان به مقصد نیل به این ارما
همه نا بسمانی ها وفسادی که در سر تا سر مملکت و اصالح دولت را که خصوصا در چند سال اخیر فرا گرفته 
بود، مستقیم و غیر مستقیم کوشیدند،  اما افسوس که این همه تالش ها نه تنها که سودی نبخشید،  بلکه بصورت 

احساس کردند که رشته شکسته و فرسوده کشور به سرعت هر چه تمام تر به طرف پرتنای عظیمی نزدیک  واضع
 تر میشود و روزی خواهد رسید که چاره نجات ان برای همه مشکل بلکه ناممکن خواهد گشت.

همه  این اشخاص در روشنی همچو حقایق تلخ و دردی را که برای اعتالی کشور خود در قلب داشتند، و با
 مشکالت و موانعی که موجود بود باید چاره ای را برای سالمت و اصالح وطن خود جستجو مینمودند .

اما چطور وچه راه؟  بلی راهیکه هدف وغایه آن جز سالمت و سعادت وطن وخدمت به قاطبه ملت افغانستان چیزی 
نسانی، حس انتقام جویی و خود دیگری نباشد،  و حتی المقدور از هر گونه عقده های شخصی ، ضغف های ا

 خواهی و غیره بری باشد واین خود بر مشکالت انان می افزود و دقت و حوصله بیشتر را ایجاب می کرد. 
بهرصورت مدت یکسال در اطراف این موضوع مذاکرات و مباحثات بین بعضی رفقا صورت گرفت.  پالنهای  

.   در طول این مدت هنوز هم به امید اینکه بالخره خطراتیکه مختلفی طرح گردید  و هر گونه امکانات سنجیده شد
از هر نگاه وطن را احاطه و زنگ های خطر را به صدا آورده است، ممکن دستگاه فرسوده و موهوم را از ان 
خواب غفلت بیدار و منصرف سازد، اما  تدریجا این امید ضعیف هم ضعیف تر میشد.  تا اینکه در ماه های اخیر به 

س کامل مبدل گردید.  فساد وروش نادرست رژیم به حد اعلی خود رسید. و دیگر هیچ فرد وطنپرست نمی یا
توانست این همه فجایع را تماشا کنند وخاموش بنشینند.  قرار براین شد که جز حرکت انقالبی راه دیگر باقی نیست 

 و باید حرکت کرد.
ن فداکار وطن، بدون آنکه تصامیم آنهارا زن و فرزند ایشان این انقالب آخرین ما بود. در همین شب ان فرزندا

احساس کرده بتوانند، در قلب از فامیل وهر چیزی عزیزیکه در حیات داشتند،  در راه خدمت و اعتالی کشور 
ومردم خود خاموشانه نگاه کرده بودند، زیرا فردی در بین ما نمی توانست سرایت کند و بداند که فردا سرنوشت 

 ان و فامیل شان و وطن شان چه خواهد بود؟خود ش
 دوستان عزیز!

سرطان سال گذشته خود بیان نمودم،  یکبار  26فعال در نیمه شب قرار داریم. اجاره بدهید تا قسمتی که در بیانیه  
دیگر تکرار کنم که این آرزوی مقدس که مرا وادار ساخت ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد اخرین خود را به 

ضور شاه پیش، و تطبیق انرا برای خیر وسعادت ملت تمنا کنیم،  آن ارمان مقدس چرا به این بی سروسامانی ح
مملکت و منجر گردید و چرا ما رفقا از اصل هدف منصرف وراهی خطا ی را تعقیب کردند؟ داستانی است بس 

بته به اطالع هموطنان عزیز طوالنی که تفصیل ان در این فرصت کوتاه گنجایش ندارد ودر فرصت مساعد ال
 رسانیده خواهد شد.

فعال در نیمه شب قرار داریم برای امر حرکت هنوز یک ساعت باقی است. ولو این یک ساعت پر هیجان بهیچ   
 صورت برای آن داستان طوالنی چندین ساله کفایت نمی کند. 

الیان دراز وقتا  فوقتا به حضور شاه تقدیم باز هم بد نیست چند ثانیه به عقب رویم، از بین مکاتب متعددی که س
 داشته ام چند مکتوب اخیر را که نزد اکثر مردم ما ممکن تا هنوز پوشیده باشد به اطالع هموطنان عزیز برسانم.

بعد ازالقاب.  همچنان  بحضور شما به عرض میرسانم تصور میکنم در سرگذشت  41مکتوب مورخه نهم سرطان  
در مهم و حیاتی،  و در دوره سلطنت شما انقدر اقدام بزرگ و تاریخی میباشد که میتوان در اینده ملت افغان انق

اطراف ان کتابی نوشت و آنرا با یک عالمی دالیل توضیع نمود و به عرض رسانید.  اما میدانم این دالیل طوالنی 
هم که عریضه من طوالنی باشد برای خواننده  و هم کسی که مینویسد بعضا خسته کننده میباشد.  لهذا نمی خوا

کوشش میکنم که بصورت بسیار مختصر چیزی را که به عقیده خود، که این همیشه عقیده من بوده و خواهد بود، 
 خیر و سعادت ملت افغانستان واقدام بزرگ تاریخی دوره سلطنت شما میدانم، به حضور شما به عرض رسانم:

ید در این مملکت به عمل اید ضرورت نیست که در این جا توضیح کنم، موجبات دالیل اینکه چرا تحول اجتماعی با
زیرا در اطراف ان همیشه صحبت نموده ایم وافکارونظرات بنده در این خصوص گمان میکنم کافی واضح وروشن 
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به حضور شما معلوم است . تصور میکردم که بهترین موقع اظهار همچو مفکوره از طرف حکومت وقتی بود که 
دوم اقتصادی به شورای ملی تقدیم میشد. ودر ضمن آن، آن خطوط اساسی تحول اجتماعی ایکه به اساس یک پالن 

پالن در نظر دولت است، به سمع و کالی شورای رسانیده میشد. چون یک طرف به طرز تفکر بعضی از رفقای 
ر آن موقع گذشت اما هر قدمیکه کابینه احترام داشتم، از طرف دیگر حضور شما در کابل تشریف نداشتید،  بنا ب

برای خیر و سعادت ملی برداشته میشود به هر وقت و زمانی که باشد یقینا مفید و موثر است، مشروط بر اینکه 
 بسیار ناوقت نشده باشد. 

به عقیده من وضعیت مملکت و جریانات عصر و زمان چنین تحول را ایجاب میکند،  مگر حضور شما چنین یک  
غایر مملکت موزون و مفید می شمارید که بنده از هر نقطه نظر انرا الزم میبیند؟ پس تصور میکنم تحولی را م

عملی ساختن همچو مفکوره اگر به وقت و در فضای نسبتا مساعد تر صورت بگیرد تاثیرآن عمیق تر وانعکاسات 
 ه وقت و به جا میدانم.آن خوبتر خواهد بود.  از این لحاظ خواستم این موقع را برای شروع این کار ب

شک نیست که تطبیق پالن پنج ساله اول از هر حیث نزد اکثر طبقات بی تاثیر نبود.  و نهضت نسوان،  که یک قدم 
مهم اجتماعی بود مخصوصا بین طبقات منور جهان طرف  تقدیر واقع شد.   رویهمرفته تا اندازه یک فضای امید و 

،  افکار ذهنیت های جدید اجتماعی را حتما با خود خوش بینی تولید نمود.   اما باید دانست که انکشاف اقتصادی
آوردنی است و در قسمت معنوی حیات که به عقیده من فوق العاده مهم ضروری و خالی از مشکالت نیست، توجه 
و سنجش عمیق به عمل نمی اید، وبه غرض رهنمای یک ملت به مقصد رسیدن به هدف مطلوب ملی، موازی به 

اجتماعی طرح و عملی نمی گردد، موقعی خواهد رسید که موازنه به کلی برهم خورده و  پالن اقتصادی پالن تحول
دفعتا این مملکت به مشکالتی دچار گردد که ممکن در ان وقت حل ان انقدر سهل وساده نبوده و به منفعت ملی 

 ان انتظار دارند.  افغانستان تمام نشود. مردم ، مخصوصا طبقه منور از  نقطه نظر اجتماعی آرزومند تحول به
در خفا اقسام افکار وعقاید و ذهنیت ها موجود است، دست اجانب برای مقاصد سیاسی خود مشغول فعالیت اند. این 
طرز حکومت برای مردم مخصوصا طبقات منور چندان خوش آیند نیست و خسته شده اند. برای حضور 

برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم چون  اعلیحضرت و بعضی دیگران اگرهنوزهمین طرز قابل تحمل است
 عاقبت آنرا به مضار مملکت وناکامی سلطنت می بینم.  و روشن عرض میکنم که بعد از این قابل دوام نیست.

بصورت مستقیم وغیر مستقیم افراد منسوب به خاندان،  زیرا حدود خاندان و مربوطین ان امروز به پیمانه رسیده  
ی برای آن قایل شد.  کاردار وبیکار، خورد وکالن امتیازاتی  به خودها قایل هستند و این چیز که مشکل است حدود

را یک کت مثبته و طبیعی خود میدانند. قوانین مملکت هر چه باشد در نظر انها بیش از چند کلمه بی معنی، دیگر 
رفتار کرد که حتما عکس العمل های را  ارزشی ندارد.  وغیره وغیره.  پس یا با همه باید مطابق قوانین ومقررات 

بار آوردنی است، و یا اینکه تحمل کرد و چشم پوشید که خود شاهد بی عدالتی و بی انضباطی  گردیدنیست.  پرسش 
و بازخواست وقتی ممکن و موثر شده میتواند که درآن امتیازی موجود نباشد،  و اگر امتیاز موجود شد مفهوم حقیقی 

ز بین رفته، واگر این باز خواست یک طرفه اجرا میشود، نتیجه جز از تولید عکس العمل و بدبینی قانون و عدالت ا
 بیشتری به مقابل حکومت و سلطنت، چیزی دیگری نخواهد بود.

رفت. تاریخ گذشته و اعلیحضرتا!  صفحات تاریخ گذشته افغانستان بهترین درس است که میتوان از ان عبرت گ 
حیات دیدم وتجربه کردیم به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها شخصیات و خود  آنچه را که خود در

سری های افراد چه از خاندان سلطنتی ویا دستگاه حکومت و چه از بین طبقات با نفوذ مملکت جز ناکامی و بربادی 
اقعه تلخ طی هرسال دوره خود انها وخساره مادی و معنوی مملکت نتیجه ای نداشت و ندارد.  خدانکند که ان و

سلطنت اعلیحضرت شان دوباره تکرار نشود.  باز هم بحضور شما عرض نمودم،  از صمیم قلب یک بار دیگر 
عرض میکنم که این طرز اداره مملکت،  این فضای خاندانی و ذهنیتی که انها تربیه شده اند با رژیم باهر تغبیریکه 

وظیفه و چه از نقطه نظر عقیده شخصی برای من قابل تحمل نیست. لهذا با ان کرده شود، چه از نگاه  مسئولیت 
 نظریه و پیشنهاد من به حضور اعلحضرت شما از این قرار است :

آلترناتیف اول: اینکه ملت افغانستان چه شکل و طرز اداره را برای اینده مملکت مفید و مناسب میداند توسط یک 
انستان خواسته شود، و هم درجه تطبیق و عملی  ساختن همچو رای گیری ریفراندم عمومی رای آزادانه ملت افغ

نظر به سویه فعلی مردم ما چه خواهد بود؟ خیلی مجهول ودر ظاهر غیر عملی به نظر میرسد. از طرف دیگر 
و  چون در همچو ریفراندم ها طبعا حرف از سیستم های مختلف به میان خواهد امد،  لذا فیصله وقرار آخرینم تنها

 تنها به شخص اعلیحضرت شما، بحیث پادشاه افغانستان مربوط است وبس. 
 انترناتیف دوم :
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اول: کمیسون مرکب از متخصصین حقوق و اشخاص با صالحیت وبا تجربه تعیین گردد تا در قانون اساسی تجدید 
 یم دارند.نظر نموده، توشیح قانون اساسی جدید را به اساس سلطنت مشروط ترتیب و به حکومت تقد

دوم: همچنان عین کمیسون  و یا یک کمیسون دیگری قانون انتخابات، و دیگر قوانین مهمی را که به قانون اساسی 
 رابطه نزدیکی دارد تدوین ، وبه  غرض غورو مطالعه به حکومت تقدیم دارند .

ض تدقیق و تصویب به لویه سه: پس از غور و تصویب دولت، به لویه جرگه انعقاد گردیده و قوانین مذکور به غر
 جرگه تقدیم گردد .

چهار: پس از تصویب قانون اساسی از طرف لویه جرگه اماده گی برای انتخابات گرفته شده و به اساس قانون جدید 
 انتخابات عملی گردد.

مت پنج: با ختم انتخابات و ارتقای شورای جدید به اساس یک حزبه ویا دو حزبه، حکومت فعلی مستعفی و حکو
جدید تشکیل و زمام حکومت را بدست خواهد گرفت.  این اجراات باید به اساس یک پروگرام به وقت معین عملی 

 گردد. 
قرار گراف ضمیمه، در این موضوعات به بعضی اعضای کابینه که به صورت انفرادی و مجموعی مذاکره وتبادل  

رات ، وزیر خارجه معاون صدارت، وزیر داخله، وزیر افکار نموده اند این ها هستند : علی محمد خان معاون صدا
 مالیه، وزیر معادن و صنایع ،وزیر معارف و رئیس مستقل قبایل.

آلترنتیف اول از طرف همه بصورت مجموعی رای قابل تطبیق موجود خوانده شد بنا بر ان  از مباحثات دراطراف  
 ان فعال صرف نظر گردید. 

راجع به  آلترنیتفت دوم، اینکه در مسایل اجتماعی تحول بوجود اید همه ضرورت انرا حس نموده و باهم گمان  
میکنم اتفاق داریم. اما در طرز عملی ساختن ان ممکن در نظریات و افکار تفاوت های موجود باشد که طبعا موقع 

 مذاکرات و مباحثات امیدواریم بالخره به نتیجه یی برسیم.
  1341سنبله  12:  بعد ازالقاب . مجموعه مکتوب تاریخی  1341جدی  24توب مک

اعلیحضرتا! احتراما به عرض میرسانم برای من و رفقای من جای بس مسرت است که اعلیحضرت همایونی  
خوشبختانه دراصل پرنسیپ، که میفرمایند که یکی از ارزوهای دیرین شان است ، هلل الحمد توافق نظر موجود 

ست.  همچنان اعلیحضرت طی نامه دیگری تماس فرموده و مینویسد:  اینکه هدف مقدس و مشخص است که از ا
افکار و ارزوهای عالی موسس این دوره یعنی اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید سر چشمه میگیرد و امانتی است که 

ارزوهای عالی آن شخصیت بزرگ بدوش ما گذاشته شده.  بلی این یک حقیقت مسلم است با پیروی از افکار و 
است که میخواهیم به آن هدف مقدس و مشخص که خیر و بهبود ملت افغان در ان متصور است نایل شویم.  این 
فرمان شاه اعلیحضرت همایونی را کا مال تائید وتصدیق میکنیم. که اگر این مفهوم عالی انجام طبعی و هدف نهای 

وقربانی های پدران و مساعی عالی ما، معنی حقیقی خود را از دست خواهد  این دوره نباشد، گویا همه مبارزات
داد.  اینکه حضور اعلیحضرت در پراگراف اخیر مکتوب خویش به وقت و زمان و اشخاص و رجالی که فردا 

ی مسئولیت عملی ساختن این ارزوها را بدون تردد بدوش گیرند اشاره فرموده و آنرا دوعامل مهم بلکه شرط اساس
 تطبیق نمودن این ارزوها شناخته اند، فرمایش اعلیحضرت به جا است .

اینک درطی این پیشنهاد به عرض میرسد که ما به این عقیده رسیده ایم که وقت آن رسیده است که چنین نهضتی 
ه این است اغاز گردد و هم بوجود امدن اشخاص و رجالی که اداره مملکت را در اینده به آنها تفویض نمود مربوط ب
 که چنین نسخه ای موجود باشد و چنین محیطی ایجاد گردد تا استعداد مردم موقع بروز آن انکشاف بیاید.

 من معتقدم که اگر چنین حرکتی نباشد، رجالی که مسئولیت اداره آینده را به عهده بگیرند، اصال بوجود نخواهد امد.
 بعد از تذکر فوق اینکه به اصل موضوع میپردازم. 

آرزوی یک تحول اجتماعی از دیر زمان به این طرف نزد همه ما موجود است و ساعقه این آروزو در این چند 
سال اخیر در ترقی و تامین معارف ،انکشاف اقتصادی عمومی و آماده ساختن محیط برای اصالحات اجتماعی و 

ست که نتیجه این مجاهدت و انکشافات نشو نمای افکار ترقی خواهی ، حتی االمکان سعی و مجاهدت به عمل امده ا
مذکور طبقه منتبه جوانان و منورین لوازمی بوجود آمده که حاال آرزوی این تحول به یک عقیده قابل تطبیق منجر 
گشته است.  بنا بران وقت آن رسیده است که به ان غور بیشتری بعمل اید وسعی جمیل بکار رود تا برای مردم 

اعی وسیاسی مناسب تر و  مترقی تر ایجاد شود،  که پروسه تکامل جامعه و افراد این افغانستان یک محیط اجتم
وطن در شرایط موافق با عصروزمان و مطابق با تمنیات مردم امکان پذیر باشد.  خوشبختانه از یک سو این هدف 

 هم مؤید آن است.  ما را اساسات دین مقدس اسالم تعین میکند واز سوی دیگر سنن و روایات باستانی ملی ما 
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برای تثبیت هدف های مهم و نقاط برجسته چنین یک تحول باهمکاران خود تبادل افکار نمودیم و بعد از مباحثات 
زیاد وطوالنی و متعدد به این نتیجه رسیدیم که با یست با توکل خدای بزرگ با نیت پاک ونیک و حوصله فراخ این 

یج بصورت ارتقاعی به مدارج عالیتر منجر و منتهی گردد و نتایج مفید و نهضت طوری به راه انداخته شود که بتدر
مثبت ان بدست اید.  اجرای این مهم و پیشبرد این نهضت طوری پیشبینی شده است که در ذیل به عرض میرسد.

  
باید تجدید  : قانون اساسی افغانستان که دروقت زمان دیگر و شرایط و ایجابات جداگانه تدوین و ترتیب شده استالف

گردد.  قانون جدیدی که با پیشرفت محیط سازگار باشد تدوین گردد.  نقاط اعم و هدف های برجسته این قانون که 
 پیش بینی میشود چنین است:

رژیم شاهی مشروطه وطرز حکومت سیستم پارلمانی ودیموکراسی خواهد بود.  حقوق جلیله پادشاهی درآن  اول:
نشانه وحدت وسلطه ملی و شیرازه تمامیت مملکت است.  پادشاه در راس قوه سه گانه قرار تثبیت خواهد شد. پادشاه 

دارد. پادشاه بحیث فرد اول مملکت غیر مسئول شناخته میشود.  الزمین عدم مصئونیت بیطرفی مقام پادشاه، در 
مرام و هدف معین سیاست  برابر احزاب سیاسی وعدم مداخله در امور اداری است.  یعنی حکومت انتخابی با داشتن

خارجی و داخلی  و روش اقتصادی واجتماعی خود، در تطبیق و اجرای ان مسئول تمام امور جزیی و کلی شناخته 
خواهد شد.  غایه و نتیجه مفید ان ترتیب این است که پادشاه بحیث رئیس مملکت در حالیکه نقطه اتصال قوای سه 

یشود، از انتقاد و اغراض محفوظه و مصئون میماند، واین مصئونیت از گانه میباشد، مرجع آمال همه شناخته م
 اغراض به محبوبیت او می افزاید.

 قانون اساسی تشریح خواهد کرد که اعضای خانواده سلطنتی کدام ها اند، و چه حقوقی دارند. دو:
 ازادی های فردی و حقوقی شخصی در این قانون اساسی تثبیت خواهد شد. سه:

قانون اساسی جدید بوجود آمدن دو حزب پیش بینی خواهد شد که در سیستم پارلمانی دو حزیه فعالیت  در چهار:
خواهند کرد، و برای اشغال کرسی های شورای جدوجهد خواهند نمود.  حزب اکثریت را پادشاه به تشکیل حکومت 

 مامور خواهد ساخت.
ما بی سابقه است برای اینکه فعالیت های موجب چون فعالیت های حزبی ومجادالت سیاسی در مملکت  توضیح:

شقاق ونفاق نشود هرج ومرج فکری و سیاسی نامطلوب بوجود نیاید برای مدت چهار سال که اغلبا مساوی با یک 
دوره شورا است،  تنها یک حزب اجازه خواهد داشت فعالیت کند.  کسانیکه مرام و و اساسات آنرا آمال خود میابند، 

ل و شامل میشوند و در اداره مملکت طبق مرام حزب سهم میگیرند  و کسانیکه به اساسات مذکور که در ان داخ
اتفاق نداشته باشند موقع کافی برای غور و تفکر خواهند داشت که برای خود مرام و اساسات دیگری را که به خیر 

ای کافی کرده باشد ، بعد از وسعادت مملکت باشد برگزینند. در صورتیکه چنین آرزوی دیگری در محیط نشونم
 انقالع مدت پیش بینی شده حزب دوم تاسیس شده خواهد توانست.

قانون جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانه تقنینیه ، قضائیه و اجرائیه میباشد.  قوای  پنجم:
تقنینیه عبارت از مجلس شورا است که نماینده گان آنها از اعضای احزاب تثبیت شده از حوضه های معینه انتخابی 

 خواهند امد.
دافعه و تمیز است و به کلی از تاثیر و اعمال نفود قوای اجرائیه قوای قضا متشکل از محاکم سه گانه ابتدائیه م 

 محفوظ و مصؤن خواهد بود.
قوه اجرائیه عبارت از حکومت است که از حزب اکثریت تشکیل شده است وبه وسیله اورگان های معین اداری و  

لمانی دیموکراسی ترتیب خواهد امنی و دفاعی مملکت را اداره مینماید . قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پار
 شد. 
در صورتیکه یک اساس تجدید قانون اساسی منظور شود و تصویبی برای تدوین نمودن ان گرفته شود،  اقدام  ب:

 جدی باید بعمل آید. 
نشر یک ابالغیه از طرف دولت که وضع این تحول را با پروگرام ان به اطالع عام برساند. یک عده از  

تثبیت و تدوین مسوده قانون اساسی موظف خواهند شد که مسوده متذکره را حد اکثر در مدت متخصیصین برای 
  دوازده ماه ترتیب نمایند.

 نوع اعالمیه،  این مدت به اطالع عامه رسانیده خواهد شد. نوت:
بعد از تهیه این مسوده لویه جرگه دعوت شود که به حیث مجلس مؤسسان،  قانون مذکور را تدقیق و تصویب  سوم:
 نماید.
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بعد از تصویب قانون که از طرف لویه جرگه به عمل اید، حکومت اجازه خواهد داد حزب اول به فعالیت اغاز  
فرستند.  برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد حد نماید ونماینده گان خود را از راه مرام حزبی به شورای ملی ب

اکثر شش ما فرصت داده خواهدشد.  بعد از شش  ماه شورای جدید اطالع خواهد شد و حکومت جدید از راه انتخاب 
 طبق قانون اساسی جدید تشکیل خواهد شد.

اد تا مطالعاتی در باره حزبی در خالل مدتی که قانون اساسی جدید ترتیب و تدوین میشود، حکومت اجازه خواهند د 
 اول صورت بگیرد و مقدمات آن چیده شود.

در چنین سیستمی ایکه ازادی عقیده وبیان،  ازادی اجتماعی وفعالیت سیاسی بیشتر میشود،  و هنگامه این گروه  ج:
به اجتماعی کمتر میگردد حکومت سرپرست وحکومت های ما بعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالحه ملی 

توجه مراقبت جدی ترو مسئولیت بیشتر مواجه خواهند شد. برای اینکه برای حفظ مصالحه ملی و امنیت عامه 
حکومت متوصل به اقدامات اقتضایی ونظریات عمدی نشود، و در این ازادی مداخله بیجا ننماید و برای اینکه 

ود امدن یک قانون حفظ امنیت ضروری حکومت مسؤلیت خود را قانونی و به حسن صورت انجام داده باشد، بوج
دیده میشود و هم تاسیس مراجع و حکم محاکم الزم است که به چنین قضایا رسیده گی کنند وبه سرعت ممکنه و 
محاکمه و تعین مسؤلیت چنین  متخصصین بپردازند.  لذا در خالل مدتی که قانون  اساسی تدوین میشود مسوده این 

ست  مفکوره و پیشنهاد من یعنی رفقای من ومن که فوقٱ حضور شما به عرض رسانیده قانون نیز تهیه گردد.  این
شد. اعلیحضرتا!  در اخیر میخواهم عقیده شخص خود را به عرض حضور شما برسانم.  باید بدانیم که این اقدام،  

در بر دارد.  تحول بزرگی است، و هر اقدام بزرگ مخصوصا در مملکت ما شک نیست که مشکالت بزرگی  را هم
اما گذشتن از مشکالت و رسیدن به منزل مقصود در صورتی ممکن است که انسانها  اول به عین مفکوره عقیده 
کامل داشته، مشکالت و خطرات آنرا به تمام معنی قبول کرده باشند و پس از آن در تطبیق وعملی ساختن ان با 

خداوند بزرگ بکوشدو به یاری خداوند متعال پیش عزم راسخ خود گذری صمیمیت و حسن نیت کامل به توکل 
 بروند در خاتمه صحت موفقیت دارین اعلیحضرت شما را از درگاه خالق بی نیاز خود تمنا دارم.  بااحترامات فایق 

سال قبل ماه میزان بود که اعلیحضرت شما اعتماد فرموده وظیفه  9وبعد از القاب:  1341حوت  11مکتوب 
این جانب تفویض نمودید در همان وقت اگر به یاد حضور شما باشد عرض کردم ممکن از  صدارت عظمی را به

 حاال تا سه سال بتوانم این وظیفه سنگین را ایفا نمایم.
در ظرف این مدت واقعاتی به میان امد که مجبورآ دوام را به وظیفه ایجاب میکرد.  مخصوصا شروع و تکمیل 

القا خود را به اجرا ی ان مقابل مردم افغانستان موظف میدانستیم،  بیشتر سبب شد پالن پنج ساله اول که همه ما اخ
که مدت طوالنی تری از انچه که الزم بود و تخمین کرده بودم به این وظیفه بمانم .  پالن پنج ساله اول انکشافی 

قدرت مالی مملکت و   مملکت با تمام نا رسایی ها و مشکالتی راکه در بر داشت،  تا جایکه استعداد شخصی،
سیاست داخلی و خارجی افغانستان اجازه میداد و ایجاب میکرد،  حتی المقدور کوشش به عمل امد تا فیصدی بیشتر 
انچه در پالن پیش بینی شده بود به پایه تکمیل برسد و خداوند بزرگ را شکر گذارم که ان پالن به همکاری 

زحمت کشی مامورین موظف،  یک و نیم  سال قبل به پایان رسید.  صمیمانه مردم نجیب افغانستان و مساعی و 
پالن دوم طرح و از ده ماه به این طرف  کار آن اغاز گردیده که امیدوارم باز هم به همکاری نزدیک دولت و ملت 

اف به خیر و سعادت ملت افغان موفقانه انجام گردد و افغانستان عزیز را یک قدم دیگر به سوی پیشرفت و انکش
 مادی و معنوی که آروزی و تمنیات هر وطنپراست است نزدیک تر سازد.

اعلیحضرتا ! به عقیده من از خدمت وصداقت مملکت و خدمت خلق ، مقدس تر چیزی نیست.  اگر حیات برای  
 یک انسان ارزشی دارد باز هم ارزش و قیمت حقیقی ان در همین است وبس.

ای حساس وپرمسئولیت تا زمانی ارزش دارد که اشخاص بتوانند طور من با این  عقیده مخصوصا در پست ه 
شایسته وظایف،  مسئولیت های اداری و وجدانی خود را انجام دهند.  ولی همینکه یک شخص بفهمد وحس کند که 

ت . نظر به معاذیری  دیگر قدرت ایفای آن وظیفه انرا ندارد وباز هم به وظیفه ادامه میدهد به عقیده من گناه اس
امروز نظر به بسا معاذیریکه  حضور شما خوبتر هر کدام  آنرا میدانید،  و از سالیان دراز هیچکدام آن از حضور 
شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش از این دوام من به وظیفه چه از نقطه نظر طرز تفکر وچه از نظر 

خود و بعضی از رفقای قبلی کابینه را درمورد غور وضع صحی بسیار دشوار است . نظریات و پیشنهادات اخرین 
بر ترمیم قانون اساسی مملکت ، و هم ایجاد تحولی در وضع اجتماعی مردم افغانستان  برای یک اینده پا بر جای 

 جدی بحضور شما تقدیم نمودم. 24دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 
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نگرفتم.  مقصدم از ذکر ان در این جا از سوال  به گرفتن  روز از آن میگذرد.  از ان کدام جواب مثبت یا منفی 47
جواب نیست بلکه یگانه مقصدم این است که آن چیزی را که بحضور شما پیشنهاد  نموده بودیم از صمیم قلب 
وعقیده ما قدم بزرگ ومفیدی برای خیر وسعادت اینده ملت افغانستان و موفقیت تاریخی دوره سلطنت شما بود که 

 د اجتماعی ملت افغان و ایجابات عصروزمان حتمآ چنین تحولی را اوردنی است .طبعا رش
از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و به افهام حقایق  اوضاع مملکت  و  باز هم اگر  چوکی صدارت 

بلکه بر خالف   عظمی راغنیمت شمرده  به این وظیفه ادامه دهم،  نه تنها که  از اعتماد شما سو استفاده کرده ام،
عصرهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود.  لذا با کمال احترام از اعتمادی که در تمام دوره 
های ماموریت  من  عنایت فرموده اید،  از صمیم قلب اظهار شکران وسپاس گذاری نموده،  توسط این نامه 

 . استعفای خود را به حضور اعلیحضرت شما تقدیم میدارم
سعادت و تعالی وطن عزیز و موفقیت اعلیحضرت شما را در راه خدمت افغانستان از درگاه خالق بی نیاز تمنا 

 دارم.  با احترامات فایق 
یازده ماه بعد از استعفایم شاغلی دوکتور یوسف خان صدراعظم وقت مسوده قانون اساسی جدیدی را که اصال یک 

به غرض اظهار نظر به من فرستاد.  اوال معذرت خواستم چون وی اسرار کرد عمل انجام شده بود، قسم فورمولیتی 
برای شان  42قوس  30، بعد از دو روز مطالعه ،  آنچه را که قابل اصالح میدانستم ضمیمه مکتوب تاریخی 

 فرستادم  که اینکه یک نقل انرا به اطالح شما هموطنان عزیز میرسانم .
 م! : جاللتماب صدراعظ1342قوس  30

عقرب حسب هدایت شما مسوده قانون اساسی جدید افغانستان توسط جاللتماب دوکتور پوپل وزیر  11به تاریخ  
معارف و معاون دوم صدارت اعظمی ، برای اصالحات موجود برای مطالعه و ابراز نظر به من سپرده شد.  تا 

وی نظریات من مربوط چنین یک سند جایکه برای من ممکن بود در ان غور نمودم و اینک مسوده مجموعا حا
 مهمی برای اینده مملکت است ، به شما تقدیم میکنم.

چنانچه مطالعه میکنید،  رویهمرفته سعی کردند اکثرا از روی مسوده اول  من بازهم  در قسمت های از آن  
ده  بصورت مسوده دیگری تغیراتی وارد شده که الزم دانستم مجموع آنرا با آنچه درآن اصالحات نظر من الزم نیفتا

 برای قانون اساسی اینده افغانستان به شما پیشنهاد کنم . 
جاللتمابا! از سابقه همکاری با این جانب،  از نظریات و آمال من برای وطن و هموطنانم آگاهید،  وبنا بر ان 

دانم توضح کنم  بنده در تغیراتی که در مسوده اول وارد شده به سهولت بشما روشن میشود.  باوجود این بهتر می
طول مدت تصدی مسؤلیت در خدمت وطنم، درجستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان و  مخصوصٱ نسل 
جوان مملکت ما یک محیط مثبت و واقعی نشو نمای مادی و معنوی میسر گردد و در آن همه افراد هموطن ما در 

لیت نمایند.   مدت ها سپری شد و مساعی زیادی بعمل امد راه تعالی وعمران وطن خود سهم گرفته  واحساس مسو
تاعواملی راکه نظر به تجارب به شکل های مختلف مانع رسیدن به چنین هدفی میشد، تدریجا از بین برداریم و 
مخصوصا درمملکت امنیت قابل اعتباری قایم سازیم که تحول مثبت اجتماعی را به صورت سالم اجازه دهد و به 

 احساس مسولیت بخشد و از نشونمای حرکات خالف وارتجاعی جلوگیری کند. نسل جوان 
پس ازطی این محول،  دیگرعلتی سراغ نداشتم که در وطن ما صفحه جدیدی به غرض نیل به هدف فوق باز 
نگردد.  من برای سعادت آینده وطن  خود جز قایم ساختن یک دیموکراسی واقعی ومعقول راه دیگری سراغ نداشتم 

دارم.   به نظر من تهدابهای اصلی چنین یک وضع اجتماعی تآمین کامل حقوق مردم،  و اعتراف کامال با اصل ون
 حاکمیت ملی دانست ، که نباید با دو اصل فوق ظاهر یا پوشیده خللی وارد شود. 

ر مسوده اول از متیقن ام جالالتماب شما با مطالعه مسوده منظومه متوجه میگردید.   مجموع اصالحات وارده د  
 بندوبست فوق نشئت نموده است.    با احترام

با تقدیم استعفا واخرین پیام رادیویی  خطاب به مردم نجیب افغانستان دوره ماموریتم به پایان رسید تفصیل توضع 
 وقایع بعدی در کشور که تا هنوز در ذهن و حافظه مردمان ما خیلی تازه است فصلی است ازتاریخ که با دیگر

فصول  آن دوره یک سال قبل در همین شب جزتاریخ گردید.  دوره ای ختم شد وفصل نوین شروع شد.  لذا بهتر 
 است توضع وتشریح قضاوت  آنرا نیز به مطالعه تاریخ اینده افغانستان بگذاریم وفعال متوجه احوال اینده خود گردیم.  

سحرگاه تمام نقاط ستراتیژی شهر اشغال، اشخاص قرار تام ساعت یک شب انقالب ما در حرکت در آمد، در  
که نظام جمهوری روشن ودرخشان طلوع کرد تمام  1352سرطان  26اخالل گر توقیف و تا ساعت هفت صبح 
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اداره مملکت تحت لوای جمهوریت در آمد ه بود.  جمهوریتی که به اداره  ملت افغانستان  و از خود افغانستان است. 
 د آنرا به خوشی و سرور کامل تجلییل میکنیم.و امروز اولین سالگر

 ) ادامه دارد(   
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