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 نگاهی برنظریات مرحوم داکترعبدالصمد حامد
 (2831عقرب  21درباره مسودۀ قانون اساسی جدید افغانستان )مورخ 

  
به تقریب اولین سااالدرد وتام مرموم داکتر عبدالداامد مامد و به مقدااد یدردانم ا ادمام ار نده اش این شاااداایم 

یانون اساسم مدون و نقش سرنوشم »دانشمند کشور،  اواستم مطالبم را ا  یکم ا  مقاالم علمم ایشان تمم عنوان 
برگ ینم که در رابطه برمساود  یانون اساسم ددید اتغانستان نوشته و موادش « ن مرملۀ میاتم اتغانساتانساا  نن درای

ا  نن مسااوده را مورد نقد عالمانۀ اویش یرار داده اساام، تا باشااد ا  این شاااداایم ترمیاته در ممدو موی  یادنورش 
 گردد.

 11مرموم داکتر ماامد دراین مقالۀ مصدااااااار که بتاری  
داااااااصمااه تایااه و بتاادا  در پورتااار  11در 1323یوس 

به نشااااار رسااااایده اسااااام، پس ا  « ننالین اتغان درمن»
اداااور »گ ارش ماتدااار تاریام، ناسااام به بررسااام

به میث منب  مشااروعیم یانون اساااساام کشااور « اسااالم
پردااته و متتایبا  بتضااااام ا مواد مندرد مساااااوده یانون 

اتغانساااااتان را  یر  1323عقرب  13اسااااااسااااام مور  
برده اساااام. مد  ا  با تاب نقاط نظر داکتر مامد  بمث

درایندا، ممانا پم بردن به عمق نظراین اساااتاد گرانمایه 
اساام تا به وسااتم دانش او در مساااقر مقویم بطور کر 
و در مقوق اساااساام که رشااتۀ ااتداااداام او میباشااد، 

 نگامم بیشتر مادر گردد.

درنغا باید گصم که یانون اسااااااااسااااااام به میث عالیترین 
وثیقااۀ ملم میثیاام یاال مقاااولااه یااا یراردادش را دارد کااه 

عقااد « مکوماام کنناادگااان و مکوماام شاااااااوناادگااان»بین 
 «شااااناام، تثبیم، تساااادیر و تمدید دااااالمیتاا، مسااااقولیتاا و ودایب اتراد و میقم ماکمه»میدردد و مد  عمد  نن 

اساااااام، ترمندم و ایتدااااااادش دامته میباشااااااد. لوا ممتواش نن باید برمبناش روابط ناادما و مناساااااابام ادتماعم، ساااااای
اسااتوارباشااد و کسااانیکه این یانون را تسااوید و تدییق میدارند، باید ا  نگامم عمیق در سااامام ماتل  اعم ا  مقوق و 
علوم سایاسام و شاناام ادتماه باره مند باشاند. ایتباس یانون اسااسام ا  یوانین سااقر کشورما که با سااتمان عینم و 

باشد، مشکالم بتدش را بادوص در تطبیق مواد نن بار مم نورد که مندر به براوردما و بم ومنم دامته سا گار ن
 اعتبار سااتن یانون در دامته میدردد.

درمورد تسااوید یانون اساااساام ددید اتغانسااتان ال م به یادنوریساام که پس ا  سااقوط طالبان و به تتساام ا  مواتقتنامۀ 
اما به میث یدانه مرد  تمثیر ماکمیم ملم به « ادار  امور»یل ادار  مؤیم با تشااکیالم بساایط و در مد یل « بن»

ایداد گردید. این اداره برطبق مواتقتنامۀ بن وظیصه داشاااام در ظر  شااااش ماه لویه درگه  3111دساااامبر  33تاری  
اید. لویه درگه اضااااطرارش که در ماه دون را به منظور بنیاندوارش مکومم و ادار  انتقالم دایر نم« اضااااطرارش»

انتقاد یاتم، با ممه نوایص و کوتامم ما، یدرم را ا  ادار  مؤیم به ادار  انتقالم ساااااپرد، طوریکه این تغییر  3113
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دارتا  شاکلم بود و تقط با تغییرام ماتدار، با مم ممان شاادایم ماش شامر ادار  مویم مدددا  در دوره انتقالم به 
و  یانون اسااااسااام« تدییق»و « تساااوید»اندند. بارمار یکم ا  وظای  عمد  ادار  انتقالم تشاااکیر کمیتۀ یدرم بایم م

عضاو و ساپس کمیته تدییق  9متتایبا  تدویر لویه درگه به منظور تداویب یانون اسااسام بود. کمیتۀ تساوید متشاکر ا  
 ه نظراوامم عامه یرار دادند.عضو بود که مسوده یانون اساسم را نااقم سااتند و ننرا ب 33مرکب ا  

بااه تااتسااااااام ا  مقااالااۀ توق الااوکر ایناال بااه برگ یااده اش ا نقاااط نظرمرموم داکتر مااامااد درمورد مساااااااوده یااانون 
 ( که به نظراوامم گواشته شد، مم پردا م:1323عقرب 13اساسم)

بین المللم و دور منطقه  ـااااااا داکتر مامد به این نظر بود که با درنظرداشام تدارب گوشته و ممدنان واکنش مراد  1
نمیتوان بسیار اوشبین بود که طرح مودود یانون اساسم به اندا   کاتم مورد تطبیق یرار گیرد. مودو  با وکر این 

مـ ش اتغانستان با بتضم  1333یراریکه میدانیم به مودب تیدلۀ بن، یانون اساسم سار »مثار در  مینه مم نویسد: 
یانون اسااسام ددید کشاور به میث یانون اساسم ناتو اعالن شد و مورد تاقید شوراش امنیم ممدودیم ما تا  مان انصاو 

( اراکین شاااروالم ما، 111ـااااااا  119ملر متمد یرار گرتم. مطابق امکام یانون اساااساام موکور ) تداار مشااتم مواد 
ام و سرش براش مدم متین شاروالاا، اعضا و رقیس درگه ماش والیتم و ولسوالم ما توسط انتاابام مستقیم، ن اد، ع

باید انتااب مم شاادند. ولم یراریکه دیدیم تا این دم قمقدااد ا  نن تا ویم نوشااتن مقاله اساامع یتنم بتد ا  دوسااار این 
مکم متم درمورد شااروالم شاار کابر نه تناا تطبیق نشد، بلکه براش عامه کدام متلوماتم راد  به وض  مقررام در 

درا این مکم یانون ». موداااو  با وکرمثار توق این ساااؤار را مطرح مم ساااا د که: « مینه نی  میسااار نشاااده اسااام
اساااساام تا این دم ناتو و تطبیق نشااد و یا امیانا  تطبیق شااده نتوانساام   پس دطور میتوان اوشاابین بود که با ودود این 

لماظ عبارام نی  با ( که متم ا  131ـاااااااا  131تدربه، نیا مکم مندرد طرح مورد بمث یانون اسااااسااام ددید )مواد 
مواتقم دارد، بتد ا  تداااویب یانون اسااااسااام توساااط لویه درگه در ظر  دند ماه نینده  1333امکام یانون اسااااسااام 

درتمام کشاااااورمورد تطبیق یرار اوامد گرتم  نیا  دراین مدم کوتاه ممج ا  داتم که مکم یانون اسااااااسااااام ددید 
 «اسم، وض  تغییر اوامد کرد 

د که داکتر مامد درممان ویم به مشاااکالم تطبیق کامر یانون اسااااسااام تمم شااارایط دارش اشااااره درایندا دیده میشاااو
مبنم بر  131ساااااار مم گورد و تامنو  تطبیق ماده  9کرد، درمالیکه ا  انصاو یانون اسااااااسااااام ددید تا اکنون بیش ا  

یانون اساسم در مورد انتااب  131تشکیر شوراماش ولسوالم ما و یریه ما و انتااب اعضاش نن ا  یکطر  و ماده 
شااروالاا و اعضااش مدالس شااروالیاا تمقق نپویرتته اسام. اینکار یل نوه اغماج  داریت ا  تطبیق یانون اسااسم 
پنداشته میشود و مسقولیم مستقیم را برعاد  مراد  ویربط دولم مم گوارد. اینکه درا رقیس دماور به میث شادم 

را بدوش دارد، تا مار در این « مرایبم ا  ادراش یانون اساااساام»میم و وظیصۀ تقره اور  دااال 43که برطبق ماده 
 مورد اغماج کرده اسم، سؤالیسم که باید یانونا  به نن دواب گصته شود.

یانون اساااسااام تکمیر  111ا  ننداقیکه با انتااب اعضاااش شااوراماش ولساااوالیاا  مینه تشااکیر لویه درگه ب عم ماده 
ن امتماال  رقیس دماور ترس ا  نن داشم که مبادا با تدویر لویه درگه ماالصان امکان تتدیر نظام میدردد و با اکمار ن

را ا  ریاسااااتم به پارلمانم میساااار سااااا ند و اما ماالصان ا  ترس اینکه رقیس دماوربا انتقاد لویه درگه و تتدیر ماده 
سار دورم گرتم، ممه  9وره انتاابم طم این به تمدید  دوره ریاسم دماورش اود بیص اید، باودود ننکه دو د 43

 یانون اساسم توده نکردند. 131ا تدویر انتاابام شوراش ولسوالیاا طصره رتتند و به تطبیق ماده 

ـااااااا داکتر مامد درمقالۀ اویش دربار  عدم دیم ال م دردارامم و وضاامم اتاد  مطالب در مسوده یانون اساسم  3
درتقره اور مقدمه بنام تمام اتراد ملم اتغانسااتان بشاامور اتراد غیرمساالمان نن »یسااد: اشاااره میکند و بطور مثار مم نو

که توسااط مدلس مؤسااسااان )لویه درگه( تمثیر میشااوند، اداار اعتقاد به دین مقدس اسااالم اعالن میدردد. نیا ادااطالح 
با ودود تضاد نن با مکم دولم دماورش اسالمم به متنم تممیر ادبارش دین اسالم براعضاش غیرمسلمان ملم اتغان 

 « دریت نص یرنن و با تضاد با تقر  دوم ماده دوم طرح مورد بمث، تصسیر شده اسم 

طرح که مسلمان بودن و را را وکر نکرده و متن مل  شان  13بین مکم ماده »ممدنان او در ادامه عالوه میکند که: 
نام ب» مل  اود را با این عبارم شروه میکند که:  ، دنانکه و یریبر ا  تددش وظیصه«ع تضااد ودود دارد13قماده 

اگر »داکتر مامد دراین ارتباط مم نویسااد: « اداوند ب رگ سااوگند یاد میکنم که دین مقدس اسااالم را ممایم میکنم...
 «.ع عالوه شود13مراد این بوده باشد که و را باید مسلمان باشند، باید در دصم اتغان، دصم مسلمان نی  قدرماده 
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دربتضاااام موارد بدون مودب وکر د قیام بردولم بداااااورم مطلق و ااص تممیر شاااااده که »ه نظر داکتر مامد: ب
وایتا  اکر به «. درشااارایط کنونم دولم ا  اندام نن عاد  اسااام مثال  درساااامۀ تتلیم و تربیه و ادمام دااامم و غیره

یاداق مواد مادر و تولید و اساااااااتتمار  باا ادعااش اینکاه دولام ا مر نوه اعمار تروریساااااااتم،  ره و 3تقره  1مااده 
در مورد مصظ و بابود دندالم و ممیط  یساااام  دولم مکل  اساااام 13یا اینکه در ماده  دلوگیرش میکندمسااااکرام 

تدابیر ال م اتااو کند، دیم شااود واضااات میدردد که این دو ماده نی ا دمله موارد دیدر اند که دولم در تمم شااارایط 
ادراش نن برنمااده نمیتوانااد و این اود دولاام را در اندااام مکلصیاام ماااش یااانونم نن ددااار مودود طور ال م ا  عاااد  
 مشکر و ناتوانم مم سا د.

طرح مورد بمث قمسوده یانون اساسمع »ـ درمورد تنظیم رابطه بین اراکین دولم داکتر مامد به این نظر اسم که:  3
اساسم اضاله متمده تنظیم شده اسم، پیروش نموده ولم در  اسااساا  ا  ادر تصکیل یواش ثالثه به شکلم که در یانون

ننام به نص  مقام ریاسااام دماورش و به ضااات  پارلمان و یضااات پا تراتر گواشاااته اسااام. عامر نن شااااید ا  یل دانب 
تشویش ا  تشتم مودود درامور دولم باشد و ا  دانب دیدر مم ا  عالیۀ دوستان غیراتغانم بتضم ملقه ماش اتغانم 

 «. منظور تثبیم مویتیم دوستان شان درمقام رمبرش اتغانستان نشتم کرده باشدبه 

کساااانیکه به شااایوه اش بیان داکترمامد نشاااناقم ن دیل دارند، به اوبم میدانند که موداااو  ممیشاااه کوشاااش میکرد تا 
ر متن توق مد  او ا  وکمقداد اود را با دیم و اما به عبارام نسبتا پیدیده و تامدش  یرلصاته ابرا  کند، دنانده در 

اند ، « عقاب ما»ممانا ادار  رقیس دماور بوش و گروپ مساامم به « دوسااتان غیراتغانم بتضاام ملقه ماش اتغانم»
ا دمله داکتر لمم الیل اد که میاواساااتند عمدا  به یدرم رقیس دماور اتغانساااتان در یانون اسااااسااام بیص ایند و مامد 

م ندادارند. نناا میاواسااااتند تا یدرم دراتغانسااااتان بدساااام یل نصر متمرک  کر ش را براش یل مدم طوالنم دریدر
شاااود و این نصر در دسااام نناا باشاااد، تامرده نناا باوامند بوسااایلۀ نن نصر در عمر پیاده کنند، دنانده ممین وضااا  تا 

امریکا وض  تغییر بدون مشاکر در اتغانستان مکمصرما بود، ولم با رویکار نمدن دموکراتاا در ادار   3111ساالااش 
 کرد.

داکتر مامد با مثالااش  یاد در مسوده یانون اساسم به تمرک  بیش ا  مد یدرم در دسم رقیس دماور اشاره میکند و 
، مکومم انتقالم را توظی  به دااااالمیم ماش ا  یبیر اداااادار ترامین تقنینم 131ماده »بطور مثار مم نویسااااد که:

شاااوراش ملم، شاااوراماش مملم، کمسااایون مساااتقر نظارم برانتاابام و اتااو مربوط به انتاابام ریاسااام دماورش، 
تدابیرال م دام نماده ساااااتن  مینه براش تطبیق امکام یانون اسااااسااام نمود. دون درعین مار رقیس مکومم انتقالم 

  مکانام توق رامق کاندید شادن براش امرا  مقام ریاسام دماورش را نی  داشم، بنا  نمیتوان امتمار سوا استصاده ا  ا
دیده شااد، تقلب و تال  و متم اسااتصاده ماش سااوا ا   3119وایتا  طوریکه در انتاابام ریاساام دماورش «. رد کرد

 مقام ریاسم دماورش براش ابقاش مددد مامد کر ش در نن مقام دورم گرتم.

ر دااالمیم ما و یدرم داکتر مامد با مم براین موضااوه که در مسااوده کوشاایده شااده اساام تا به شاااص رقیس دماو
دالمیم ماش ع ر و ندب  یضام مربوط »بیشتر اعطا شود، دند مثار دیدر را نی  اراقه میکند. او مم نویسد که: 

با مواتقه شااوراش ملم قولساام درگهع ولم دااالمیم ع ر او بدون  څارنواربه یواش یضاااقیه، دااالمیم ندااب لوش 
«. ش رقیس دماور و باااعااث ضااااااات  دیدر اراکین دولاام میدرددمواتقااۀ کاادام مرد  دیدر، عاااماار ا دیاااد یاادرم برا

تقره اور تداااریت میکند که این ماده  43موداااو  در مورد داااالمیم مرایبم ا  ادراش یانون اسااااسااام طبق ماده 
 ؛ ممدنان«ایلم عام و غیردییق بوده  و  مینۀ سوا تصامم و سوااستصاده و ایداد ماال م بمرانم را مساعد مم سا د»

باعث ضت  مویتیم شورا دربرابر رقیس »ع میتواند تمم شرایط متین 43قماده « نراش عامه»مرادته به دالمیم 
 «.دماور شود

علم الرغم تمام این »داکتر مامد دراین ارتباط با مم به یل نکتۀ بسااااایار مام دیدراندشااااام میدوارد و مم نویساااااد: 
ور ا  عبارام غیردییق اساااتصاده داااورم گرتته، داااالمیم ما و یدرم ناشااام ا  نن، درموضاااوه تابتیم رقیس دما

درمالیکه ا یل دانب تتکید برین میشاود که رقیس دماور باید متولد ا  والدین اتغان باشاد و تابتیم کشور دیدرش را 
تقره اور(، ولم ا  دانب دیدر این مطلب به مدش غیردییق اتاده شده اسم که متم درمقایسه با  41نداشته باشد )ماده 

موضاوه تابتیم کاندید وکالم در ولسام درگه، این یید غیرمؤثر متلوم میشاود. درمالیکه والدین کاندید ریاسم شارط 
دماورش مین تولد او اتغان بوده اند، این امتمار ودود داشاااته میتواند که اود او درمدم کوتاه پیش ا  کاندید شااادنش 

مرگاه »داکتر مامد به این نظر اسم که: «. ر کرده باشددرعوج تابتیم کدام دولم دیدر، تابتیم اتغانستان را ماد
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بنا باشاااد براش امرا  مناداااب متین، کاندید باید تناا داراش تابتیم اتغانساااتان باشاااد، ال م اوامد بود که براش عد  ا  
مؤظصین منادااب مساااس دولم شاارایط دییق دراین باره وضاا  گردد. ا  رقیس دماور و متاونش گرتته تا به یاضاام 

ارنوار، داامب مندابان عالم رتبۀ عساکرش و دیپلوماتاا، منسوبین څقضاام و اعضااش ساتره ممکمه، و را، لوش ال
 «. دستداه امنیم و وکال و امثالام

ـاااااااا به نظر داکتر مامد در مساااوده یانون اسااااسااام با مم ساااتم گردیده تا در مویتیم ساااتره ممکمه و یو  یضااااقیه  3
ن یوه را به نموش تمم نصوو رقیس دماور یرار دمد. موداااو  اداااوال  مواتق نی ممدودیم ماش وضااا  گردد که تا ن

اسام ا  اینکه انتدااب اعضاا و رقیس ساتره ممکمه توساط رقیس دماور دورم میدیرد و ننرا در سطت توا ن یوا 
را یل عنداار مام به نص  مویتیم ریاساام دماورش میداند، اما او تدوی  دااالمیم مرایبم ا  ادراش یانون اساااساام 

باعث برو  مشاااکالم درتودیه داااالمیم کنترور تطابق یوانین، مقررام و ادرتم دولم   43برطبق تقره اور ماده 
با یانون اسااسام مم پندارد و تدریت میکند که اینکارامکان سوا استصاد  ریاسم دماورش را  به ودود مم نورد. این 

در دور دوم انتاابام شااوراش ملم و برو  مشااکالم ناشاام پیشاابینم داکتر مامد بتدما ویتم مدااداق عمر پیدا کرد که 
ا  ادعاش وکالش مو  شاده، ساتره ممکمه به اشاار  رقیس دماور در مورد تشکیر یل ممکمه ااتدادم نظر داد، 
درمالیکه بررسااام این موضاااوه د  داااالمیم کمسااایون مساااتقر سااام  شاااکایام بود و نظر کمسااایون موکور با نظر 

 ر تقابر یرار داشم.کمسیون مستقر انتاابام د

( توسط رقیس دماور 43ماده  13عالوتا  به نظر داکتر مامد تتیین، تقاعد و یبور اساتتصم و ع ر یضاام )طبق تقره 
ا یکطر  که توا ن بین یو  یضاااقیه و ادراقیه را به نص  رقیس دماور برمم می ند، ا طر  دیدر اسااتقالر یضاات را 

ه یضت  را سیاسم مم سا د و مودب نصوو گروه ماش سیاسم دراموریضاقم  یر ساؤار مم برد و درعین  مان دساتدا
ا  دملۀ کسااانیکه شاارایط ال م را دام تقرر به میث یاضاام تکمیر نموده و داوطلب »میدردد. به نظر داکتر مامد : 

ضام ی وظیصه در یضات باشاند، باید ا طر  ساتره ممکمه به وظیصه یضااقم گماشاته شوند، متم اوب اوامد بود، اگر
 «.  سار( به این وظیصه دریل ممر تتیین گردند 3براش یل دور  متین )مثال  

عالوه »ـااااااااا در مورد ترکیب اعضااااش لویه درگه داکتر مامد پیشااانااد بسااایار بدا ومتقور دارد و مم نویساااد که:  3
ۀ اویش باید عضویم ع، یکتده اتراد اتغان درارتباط به وظیص111براعضااش پیشابینم شاده در طرح مورد بمث قماده 

لویاه درگاه را ماای  شاااااااوناد، مثال  رؤسااااااااش پومنتون مااش اتغاانم، رؤسااااااااش اندمن ماش غیردولتم ا  یبیر اتمادیۀ 
 «.ژورنالیستان، منرمندان، مقوق دانان، نویسندگان، اندمن ممایم ا  مقوق بشر و امثالام

در لویه درگه یانون اسااسم با تاب مم یاتم  تا  ا   کاش نظریام توق میتوانسام در ننویم در کمیته تدییق و یا بتدا  
نارساقم ماش توق الوکر در یانون اساسم دلوگیرش مم شد. اما با تتس  که در دریان لویه درگه بداش غور برمساقر 
مام ، بیشاتر در گندانیدن بتضام مواد دیدر دراثرمتامالم  یر پرده به وسیلۀ گماشتدان داالم و ااردم ستم بتمر 

د و برام ا  مواد یانون اساسم به روش ممین متامالم شکر گرتم. گصته میشود که شب مندام داکتر  لمم الیل اد نم
سصیر امریکا در کابر وعده اش ا  و راش  مکومم با بتضم ا نمایندگان بتضم ا  گروپ ماش ااص در لویه درگه 

مورد نظر در متن پیشاااااناادش تواتق میکردند و تردا درالوم به مواکره پردااته و به تتسااااام ا  نن راد  به تغییرام 
 این تغییرام را در کمیته ماش مربوطه به تدویب مم رسانیدند.

درپایان یابر وکر میدانم که مرموم داکترعبدالدااامد مامد یکم ا  اساااتادان بردساااتۀ پومنتون کابر و یکم ا  مقویدان 
کشور «  وری »که دوکتوراش اویش را ا  پومنتونبود «( مقوق اساسم»ماش مدرب کشور)به ادوص در سامه 

سااار به مقامام عالیۀ  14بدساام نورد وپس ا برگشاام به وطن تا سااقوط ساالطنم طم مدم  1931سااویس در سااار 
کشاااور ا  اساااتادش پومنتون کابر تا متاونیم دااادارم براش وطن و مردم اود داااادیانه ادمم نمود. او در تساااوید، 

( دور  شااامم نقش بساایار برا نده داشاام. داکترمامد پس ا  کودتاش 1943) 1333تدییق و تدااویب یانون اساااساام 
( ا  کار رساامم گوشااه گیر شااد تا ننکه با ویوه 1913دوالش  11ـاااااااا   1333ساارطان  34شاااید مممد داود اان )

 درممبس پلدرام  ناادانم گردیااد. ا  نن تاااری  بااه بتااد بااه 1921دنورش  11تااا  1912نوامبر  12کودتاااش ثور ا  
 کشور درمنم پنامنده شد و تا دم مرگ در نندا بسر برد.

مرموم داکتر عبدالدااامد مامد در طور ساااالااش دااد با ددیم ا  داعیه دااد برمق مردم اتغانساااتان دتاه کرد و در 
ر سااصر کرد و در اموتتدادش ا  کنصرانساااا و ادتماعام ملم و بین المللم اشااتراو نمود. مودااو  دندبار به پاکسااتان 
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د  میقتم بود که به تودیه  1993دااد با تنظیم ماش داادش ا  دادن مشوره ماش مصید و مام دریغ نکرد. او در سار 
مممود میساترش نماینده سارمنشام ملر متمد براش اتغانساتان ا دمله یل عده شاادیم ماش تکنوکرام، دینم و یومم 

الم برطبق پالن ملر متمد به پاکسااتان سااصر کرد، ولم کار شااکنم مکومم براش ترامم نورش  مینه  یل مکومم انتق
تنظیمم و عرود غیرمتریب طالبان این پالن را ناکام سااام. داکتر مامد در ممکارش با مرکم پادشااه سابق در روم 

نصرش  11  یکم ا 1999ا  ممان نغا  نقاط نظر اود را بیان کرد و توداایه ماش ال م را اراقه داشاام و در نوامبر 
بود که براش بررسام و تثبیم لویه درگه اضاطرارش  به اسااس طرح  سه تقره اش پادشاه سابق انتااب شد، ولم نظر 

 به دالقلم  ا  ممکارش ن دیل با مرکم موکور دورش دسم. 

د  با عده ا  دوساتان در پلدرام  ندانم  بودم، برمساب تدا 1921تا دنورش  1912مندامیکه ایندانب ا دوالش 
ماادم بیش ا مشااااااام ماااه را بااا مرموم داکتر مااامااد مم اطااایم بودم. مم اطااایم ماااش دیدرمااا عبااارم بودنااد ا مریاال 
ممترماان : مرموم داکتر ولیاد مقویم، مرموم عباداالماد کر ش )پادر مااماد کر ش(، دگروار مممد موسااااااام وردو، 

غالم ممماد نیاا  کاه ااداوناد متتار ممه داکترممماد ناادر عمر، مرموم داکتر ممماد ااتر مساااااااتمنادش و مرموم داکتر 
 گوشتدان را بیامر د.

اوشاامالم که پس ا   ندان دند بار با مرموم داکتر دااامب مامد دیدار داشااتم، مندامیکه ایشاااان دوبار به کالیصورنیا  
مبم داااتشاااری  نوردند و بار دیدر پنا ساااار یبر، ویتیکه به دیدار شاااان در درمنم رتتم و با یادش ا  گوشاااته ما ا  

عالمانه و ممبم شااااااان باره گرتتم. اداوند ب رگ ایشااااااان را غریق رممم بم پایان اود سااااااا د و دنم تردوس را 
 دایداه شان داشته باشد. 

  ند  داوید ماند مر کم نکو نام  یسم

 گ  عقبش وکر ایر،   نده کند نام را

 

 )پایان( 
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