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   استعفأ داد؟یماري به علت بوسفي داکترمحمد ايآ

  

 

 :* قسمتني ادر

  استعفأ داد؟یماري به علت بوسفي داکتر محمد اي آ     -

  را نگفتند؟قتي     چرا حق-

  :وستيدو پ      -

  اي جناب رشتی ادعاکي دي ترد-١

  وندواليفرھنگ و م.ص .م. م-٢

 

  نصيرمھرين                 وسفي دکتورمحمد ی کابل، خبراستعفاوي سوم عقرب، راددادي چھار روز پس از رو

                                         ).١٣٤٤ اکتبر٢٩ بعد از ظھر، ٣ساعت . (  اع.م نمودیماري بليبه دلرا 

 

 ی رأافتي  و درنهي کابنيي مشغول موضوعات تعی با تندرستش،ي پی که صدراعظم درروزھای آگاھني    با توجه به ا
 که نتواند امور صدارت را انجام دھد، نه نوشته یم درسطح اش وآنھی صحمي وخزازوضعياعتماد بود؛ و ھمکاران او ن

  . رفتي توان پذی او را نمیماري بل،ياند، دل
                                                                                                                                                                

 که نظر به تراکم مي احتمال بگذارني اگرفرض را براحتا
 ني   واپسی روحی وفشارھای ذھنتيکارھا، مشغول

 ژهي ازماه عقرب، به وی و چند روززاني ماه میروزھا
 به نظر دي شده بود؛ بعیماري سوم عقرب، او دچار بداديرو
 چند تن از ھمکاران ی او در نبشته ھایماري رسد که بیم

 . افتي ینم اش بازتاب

 مورد متھم نمودن او به داشتن صحت خراب، چند گانهي
 ی به نظرمزي آمی از سوم عقرب است که شوخشيروز پ

 فرھنگ، آمده است قي صدرمحمدي میدرگزارش ھا. ديآ
 :  که 

 یرمي تقدۀدي او را به دی مخالفان او ازدست راست بود، اظھار داشت که مجلس کارھاۀ که سر حلقیلياستاد خل " 
دکتور درجواب او .  معاف سازدني سنگۀفي وظني ای حاضراست او را ازاجراست،ينگرد، اما چون صحت او خوب ن
 )  ١." ( کندی ساختن اذھان خود دارازمشوش تقاضا کرد تا یلي خوب است واز خلیگفت، که برعکس صحت او به کل

 

.  بودی مجلس، بحرانندگاني از نمای با برخن،يشي پۀني است که اوضاع درچارچوب مناسبات صدراعظم و کابواضح
 به زي ناي رشتقي که آشکارشده است گزارش ھا ازطريیتا جا( شورا، ی تعداد   ازوک.کي یکسب گزارش نشست ھا

 زصدراعظمي ننهي کابی ازاعضای تعدادنيي تعرافزون برآن د.  خاطر صدراعظم بودۀدغدغ ) ٢) ( دي رسیاط.ع او م
 يی نھامي داشت، شاه تصمی دست باT میستي بای قانون اساس٩٨ ۀ اگر شخص صدراعظم مطابق ماد. داشتيیدردسرھا
 ی را میکسان.  خواستی او باشند، اما، شاه مۀني خواست که عضو کابی را نمیصدراعظم کسان) ٣. ( گرفتیرا م

 که دي دی به زودی نمود ولنيي ومعاون تعنهي را عضو کابیشخص.  خواستی عضو باشند، شاه نمنهيخواست که در کاب
 .   آوردی  را بار می مردم، مشک.تيۀ طرف وک.  وبقنه،ازي او در کابتيعضو
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 نبرد؛ وکارش یماري عقرب بود، مگراو را دربستر ب٣ از شي خان، پوسفي ی ذھنتي که ھمه مشغولی ھا با وجودنيا
 از شي صبح پ١١ساعت  . دي نکشان،ی ملیه شورا ورفتن بنهي کابلي باردوم صدارت، تشکرشيرا به توبه کردن ازپذ

 بود، دهي اعتماد را به اط.ع صدراعظم  رسانی بازتاب کسب رأی تلفونی کشککني که صباح الدی اکتبرھنگام٢٩ظھر 
 )  ٤.( نموده بودی زھرخندی سخنان کشککدني نبود، بلکه پس ازشنضيزمرين

 

 رسومي تأثاي ی علت اصلافتي دری شد، ذھن را برايی بھانه یضي نبود ، ومرضي که او مردي گوی ما می آگاھی  وقت
 ۀ درمورد مسألوسف،ي شخص خود دکتورمحمد از. دارديعقرب، و فرھنگ توسل به دروغ و عوامل آن مشغول نگه م

حتا با گذشت چند دھه )  نشر شود؟زي خان نوسفي خاطرات ی روزديشا. (مي ونخوانده ادهي نشنیزي چش،ياستعفا
 )  ٥. " ( دادی مندهيھر وقت وعده به آ"  نداده، حي توضشي صدارت خوارزماني نيکتري نزداي اي رشتیفا، براازاستع

 

   را وسفي داکتر محمد یمن استعف"  گفته است، که اي رشتی درروم برا١٣٦٣ محمد ظاھرخان، درسال اي قول رشتبه
 )   ٦." ( کرد شيخودش معذرت خود را پ. مطالبه نکرده بودم

 روشن شدن موضوع ، ی برازي لحاظ آنھا ننيبه ا.  واحد ندارندتي را آورده اند که حکای تن از ھمکاران او سخنانندچ
  . دارندازي سره ازناسره نصيبه نقد و تشخ

 شاه در ی سوم عقرب است، داراTنشاھدادي صدراعظم را که روی استعفای درھرحال، وبا وجود آنکه عامل اصلاما،
 تشبث در درون ی ابھام نھاده اند؛ ولۀ متناقض در پردی نگفته است، وظواھر موضوع  را گزارش ھا١٣٤٤ اکتبر ٢٩
  . به دروغ استآن و توسل تي درحاکمیاسي سیماري از بی آن روزھا حاکرحوادثيس

 مجروح و ني شمس الدديس.  اوبودی استعفای سوم عقرب موجب اصلدادي استند، که روی مدعی به درستی  بعض
 ی مصلحتیازھاي خواستگاه و نصياما درتشخ.  انددهي واحد رسۀجي محتلف به نتی ھاتي فرھنگ با رواقي صدرمحمديم

 او ی استعفای برایگري ددي دست به تمھاي محمد قاسم رشتدي که سیدرحال.  دچار اشتباه شده اندرندهي گميآن کانون تصم
 . آوردی برھمه م را مقدموندوالي صدارت محمد ھاشم می براميبرده، تصم

 

  :ميني نشی میري گجهي نتی  وبعد در پامي آوری  نمونه ھا را منيا

  داوطلبانه استعفا نهي است که صدراعظم وکابی ازعامل سوم عقرب، مدعیادآوري مجروح ھنگام ني شمس الددي س
 .دادند

 و چون ميافتيرام وآشوب زده  شھررا ناآميما بعد ازختم مجلس که برآمد) روز سوم عقرب : "( سدي نوی ممجروح
 خود را به پادشاه ی استعفاوسفي وھمان شب دوکتورمحمد م،ي به استعفا گرفتمي تصمم،يداکردي اط.ع پاني جرنيازا
 )  ٧."(دي مامورگردنهي کابلي به  تشکوندوالي کرد و مميتقد

 که شھر را نا ی کسانهيکنش است، عل از وايی ازاوضاع وگونه یتي نارضاۀ نشاندھندنه،ي کابی ازاستعفارمجروحيتصو
 .افتي توان در آن به وضوح دری را منهي کابی وبرائت طلبهي که توجیريتصو. آرام وآشوب زده نموده بودند

 نهي کابی خبری ابرازبتي از نی شود، حاکی مدهي دزي ازسخنان مجروح نیگري دی که درجای طرزتلقني اابراز
 ی می  و واکنشستهي نگردادي صدراعظم را متأثر از آن روی استعفاجهيدر نت.  شدیزي دارد که منجر به خونریازرفتار

 .   شاه  مي و تصمدي بودن لزومدلي مستقل، بدون دخز،ي اعتراض آمنديب

 لي ھم مانند با دTگررا،ي دیرھاي شود که تصوی سزاوارتأمل  می صدراعظم  زمانی استعفای عامل برارچنانيتصو
  :مي نگری خان بود، موسفي کي فرھنگ که اوھم ازھمکاران نزدتي با آن، به رواداري دیبرا. ميني بیمجروح نم

 ني نه تنھا مطمشي برداشت خونياما در ا.  نگردی صدراعظم مضي تعومي سوم عقرب را برشاه وتصمراتي تأثفرھنگ
  :سدي نوی میو.  کندی حمل مشي را تا آخر بحث خوی ازآشفتگيی بلکه گونه ست؛ين

 را مسؤول دي جدۀني ومخالفان حکومت کابافت،ي راه ی دوباره به شوریغاتيجنگ تبل) عقرب ٤روز (  آن ی فردا "
 رنمودهي درذھن شاه ھم تأثعاتي شاني معلوم شد که ایبه زود.  را تقاضا کردندقي تحقأتي ھنييحادثه قلمداد نموده، تع

 کي تحول ازۀ حادثه را که در مرحلني ای دردموکراسیربگتج ی به علت بی وايآ. واو را گرفتار واھمه ساخته است
 ازحد ھولناک دانسته، در صدد شد، تا اثرات شي بود، به واقع بیني بشي نامطلوب اما قابل پگرامريطرزاداره به طرزد

 ی مهشد دلسرد وسفي قب. ًازدکتورمحمد انشي اطرافناتي تلقۀجي درنتنکهي ااي رفع کند، ی عمل جراحکيآن را توسط 
  بخشد؟اني مناسب به حکومت او پاۀخواست با بھان
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  )   ٨." ( بخش معلوم نشده استناني نگارنده به شکل اطمی سؤال براني جواب ا

 ري فشارغري بود در زفهيترک وظ ) وسفيدکتور ( اشتباه بزرگ او : " . . . سدي نوی منيگرچني دی درجافرھنگ
 )  ٩."( چپ وراست یقانون

 نظر ز،ي با آوردن جم.ت پرسش آمیول.  داندی شاه ممي از تصمی صدراعظم را ناشی استعفانجاي درا کهميني بیم
 آن را به یبا مطرح نمودن مجھوTت ، حتا زحمت بررس.  ھم نداردوسفي دکتور محمدی عوامل استعفاۀ در بارحيصر

 .خود نداده است

 ی معننيبه ا. ندي آفری مزمتفاوتيد، چارچوب اشتباه آم آوریشورا م" فشار چپ وراست "   آن چه را درآخرازبابت 
شورا، " راست وچپ ِ " ی وک.ی کند که در اثر صحبت ھای می معرفی خان را شخصوسفي چارچوب، نيکه در ا

 اعتماد را با ی از معبرآن جنجال ھا گذشت و رأن خاوسفي که یدر حال!!  را ترک گفت و استعفا داد فهيمستق.نه وظ
 )  ١٠) ( گرفته بود ی رأ١٩٨ حاضر ،  لي وک٢١٦ ۀاز جمل(  شد بيآرأ نص تياکثر

 اعتماد ی رأافتي آورد و دنبال دری ماني عذر درمی مباحثات را نداشت، ھمان وقت پااي  اگر تاب چنان جنجال ھا و
 منصرف نهيرکاب داي رشتتي از عضوا،ي شمول رشتربهي مخالفت وک. درانتخاب چند وزۀچنانچه با مشاھد.  رفتینم
 )   ١١.( است نموده با ترک گفتن شخص خودش  عنوان ا،ي را که رشتیموضوع. شد

 یتي موضوع ازآن جھت ھم سزاوار انتقاد است که شخصتي نخواستن واقعاي فرھنگ وی روشن نبودن موضوع برا
 ی دانست؛ واگر مواردیارمي زمان بسی ھادادي و رواناتيازجر.  اسرارۀبود از دارندگان اط.عات نھفته درصندوقچ

با .  به اط.عاتی دسترسی ھانهي و زمامکان ۀدارند.  بپردازدقي وتحقی توانست به بررسی مبھم بودند، مشيبرا
 . داشتداريوبا شخص شاه ھمان روزھا د  ) ايرشت(  صدارت تي معاونۀصدراعظم دوست بود و برادر نامزد چندروز

 

 یدارھاي که صدراعظم از درفتي توان پذی می است که به دشوارین مرحوم اعتراضات به آني طرح ای راستادر
 کلمه کيفرھنگ .  وفرھنگ نگفته باشداي رشتی بر صدارت او بود، برااني پاۀ عقرب که نقط٣ با شاه، در شام شيخو

 شاه بود ني سخن نگفت واشي خوی از استعفات خان از نزد شاه برگشوسفي که ميفرض کن. دي گوی نماناتيازآن جر
چرا ) ١٢( فرھنگ اط.ع داد، ی براوندوالي می خان و معرفوسفي یاز استعفا"  عقرب ٣دوسه روز بعد از " که 

 کتاب افغانستان در يۀ ھنگام تھژهي نمودند، به وی می خان وخود فرھنگ در خارج زندگوسفيفرھنگ سالھا بعد، که 
بھتربود که فرھنگ به عنوان مؤرخ، با دارنده گان اط.ع . رد نکی خان صحبتوسفي مورد با شاه وني دراري قرن اخ٥

عکس کتاب (  بود،دهي دايتاليموثق است که فرھنگ شاه را درا.  نمودی می تلفوناي وی کتبۀاز آن موضوعات مراجع
 شي بسپارد نه مجھوTت خوخي تاربه را مطرح کند، پاسخ او را شي خوی پرسش ھاداري آن دی توانست طیم ) ايرشت
 زي خان، نوسفي برخواھش استعفا از طرف خود ی مبنايفرھنگ در مورد سخن شاه که محتمل است درمحضررشت. را
 ی موضوع وادارسازی شاه دوستلي به دلاي نگفته است ورشتی سخنني شاه چننکهي الي به دلديشا.  آوردی نمیزيچ
   است ؟ ه خان را به استعفا خود گفتوسفي

 
  ).شاه مخلوع(محمد ظاھر.  فرھنگقي صدرمحمديم

 ١٩٨٤ ايتاليروم، ااي محمد قاسم رشتديس
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  :سدي نوی بازھم مفرھنگ

 وبدون مشوره یکل ناگھانً اعتماد که غالبا به شیبه استعفأ، پس ازبه دست آوردن رأ) وسفيدکتورمحمد (  اوميتصم " 
 او ناني ع.وه بر آنکه جانشرايز.   وارد کردی بر قانون اساسی اش صورت گرفت، ضربت بزرگنهيبا ھمکاران کاب

 الرغم ی را که علتي مخالفان مشروطیادعا) استعفأ( شامدي پني واعتقاد او را به قانون مذکور نداشتند، ایع.قمند
 )  ١٣." ( نموددييازھم با شاه است، تا ھا بتي تمام ص.حد،يقانون جد

 تي شاه به عنوان صاحب ص.حمي تصمی ھازهي انگاني نتوانسته است، ماي شود، فرھنگ نخواسته وی م.حظه مچنانچه
 .دي را روشن نمای مرزع،ي خان به عنوان شخص مطوسفي دکتورميوقدرت وتصم

 به ی شود، به درستی و نقش او در استعفا متي و ص.ح شاهی سوم عقرب، حالت رواندادي روري تأثۀ وارد حوزیوقت
 ی برایاشاره نموده و گام)  خان وانداختن h وب. بردوش او وسفيدورکردن  " ( یعمل جراح " ۀزي شاه و انگۀواھم
 .ردي گی جوانب آن فاصله مابرازھمه شود، اما، بازھم ازی مکتري نزدقي وابراز حقاافتيدر

.  شدی نمی وابي دستيی جهي نتني نمود، چنی ممي ترسیوم عقرب تا شام آن روز را به درست روزسراوضاعي سھرگاه
 : نوشت که یمث. ً اگر م.  بردی از شاه نام موسفي دکتوریبلکه  درعبارات باT درجا

 کي سخن تا نيا.  بودی بر قانون اساسی ضربت بزرگوسف،ي بر درخواست استعفا ازدکتورمحمد ی شاه مبنميتصم
 نموده بود، با ھمان نيي خان را صدراعظم تعوسفي ھمان گونه که شاه، رايز. دي توانست حق مطلب را ادا نمایاندازه م

 نفوذ شاه براموررا که جان وروح سخن قانون زاني مرد مونيوا. قدرت ونفوذ بود که او را وادار به استعفا نمود
 . ھاد نی مشيدرآن است، به نما" ی دموکراسۀدھ"  و،یاساس

 به وضاحت نشان داده اري ھا بستيواقع. نديبگو " تي مشروطنيمخالف"  ندارد که آنرا ی شاه لزومتي مورد ص.حدر
 سلطنت ازحکومت تيدر عمل حاکم.  قدرت نداشتکي سردارمحمد داؤود خان، شریبودند که شاه پس ازاستعفا

 .است " قانون "  شاه مي شد که تصمدهي دزيودرعمل ن.  امور دور نشده بودیوتشبث جد

   شاه تيدرچارچوب نفوذ وص.ح. ستي نیرفتني پذزي به آن نی وی خان به قانون و وفاداروسفي ناني جانشی وفادارعدم
 گفت که ی ومستادي ای داشت، در برابر شاه می میبندي وپای به قانون وفاداروسفيواگرمحمد . ابدي بنيي تواند تبیم

 . اعتماد گرفته امی از طرف آنھا رأرايز. ا، استعفا خواھم دادپس ازسلب اعتماد از طرف شور

 

 که مي دانی می به خوبیول. ازاوتوقع مقاومت دارد.  برخورد نموده استیارذھني بسوسفي دکتورمحمدۀ در بارفرھنگ
نه چنان  .  بود، ونه امکانات او را داشتراني نه مانند دکترمحمد مصدق، آن صدراعظم نامدار و مبارز اوسف،يدکتور

 پرورش نه تي مبارزات مشروطه خواھانه و دفاع ازقانوندردل وسفيدکتور . ی.تي داشت ونه ھم تشکی مبارزاتۀنيشيپ
 تعجب نبود که یبنابرآن جا.  نمودی مبي تعقهي وشاه ھمواره او را مانند بقی سلطنتۀ نفوذ خانواديۀسا.  بودافتهي

 رايز د،ي رابرنتابی آن رأی خاندان سلطنتی گروه کاردي و لزومدحضرتيل اعی اعتماد گرفت، اما رأیاگرازمجلس رأ
 سوم دادي رويیدربرپا) وسفيمحمد (  شخص ني مستلزم آن بود که وانمود کنند، ا،ی سلطنتۀضمانت قدرت شاه وخانواد

 شود تا نييع تی آن بود که صدراعظمی دومديلزومد.  سوم عقرب کنارگذاشته شديۀ پس او با دوسرداشت،يعقرب تقص
 را ی مورد کارني را دردستورکار قرار بدھد، اما نتواند درا.ن عامبي شاه را به محص.ن دل آرزده برساند وتعقاميپ
 . ببردشيپ

 تي ، عدم رعای عوارض بعدافت،ي به منظور درشتري بم،ي ھا نوشتنهي زمشي پرعنواني زشتري را در صفحات پآنچه
 درخواست وامربه استعفا، ازدل چنان کمبودھا اي استعفا ۀگون.  با فرھنگ آن بودیي ونبودآشناک،ي دموکراتنيمواز
 . نموده بودهيتغذ

 

"  اش نهيبدون مشوره با ھمکاران کاب"  اویاستعفا:  که سدي نوی موسفي و انتقاد ازدکتورمحمدتي ضمن شکافرھنگ
 خان به رضا وسفي نمود که ی ارائه میق شود که فرھنگ، سند موثی مرفتهي آن وقت پذيی ادعانيچن. صورت گرفت
 شاه رايز.  شاه را ھم نداشتۀ مطالبرشي وعدم پذرشي پذۀ وقت وفرصت مشوراو. استعفا داده استشيورغبت خو

 . دور کردن آو را گرفته بود مي تصمشتريپ

خبر خوش  ھنگام مراجعه نزد شاه، درنظرداشت که وسفي گرفت که دکتوری را درنظرمتي واقعني اگر افرھنگ
 افتي دراني می زمانۀ چند ساعت فاصلی طی ولد،ي را با او صحبت نماني خوندادي اعتماد و خبر تلخ روی رأافتيدر
 جي را با نتاشي تعلق داشتند، مجلس خوی سلطنتۀ که به خانوادی اعتماد و رفتن نزد شاه، گردانندگان چرخ حکومتیرأ
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 قي حقاافتي صورت به درني او بود، درای در خواست استعفامي تصام اریکيکه .  برده بودنداني آن به پاميوتصام
 .دي رسی منانهي واقعبجي خان به نتاوسفي با قدرت سلطنت و توان وندي آن در پانيوب

 از فرھنگ که در مجلس ژهيبه و.  نمودی خود ماراني را ازھمکاران وتي شکاني اوسفي بھتربود که دکتورمحمد پس
 را به باد ی قانونري غی دانست که رفتار ھای بود و ممي کار سھاني از آغاز تا پای قانون اساسيۀنشسته بود، ودر تھ

 . رديانتقاد بگ

 ی نمود که چرا در داخل شورا چنان استعفا را سرزنش نه نمود و به عنوان مدعی از فرھنگ انتقاد مدي خان باوسفي
 گراني سرزنش دی به جاديشا.  باره نشر نکردني درايید  نبشته  آزادي حتا ھنگام انتشار جرای ازقانون اساسشتردفاعيب
 زي نداشتند، موقف اشتباه آمی ع.قمندی به قانون اساسدي گویکه م)  استوندوالي محمد ھاشم می منظوروشتريب( 

عدم اعتراض به موقع و نشان ندادن قانون شکن، از طرف خود فرھنگ، عدم .   سرزنش داشته باشدۀنيفرھنگ زم
 ی تن از معمارانش بود، مواردکي که ی دفاع از قانونۀني به رسم اعتراض ازمجلس وعدم مبارزه در زمی ویستعفاا

 .ندي نمایاند که انتقادات را متوجه او م

 !  خانوسفي ھم از شاه بود نه از یقانون اساس.  خانوسفي شاه بود نه رندهي گمي دانست که شخص تصمی مفرھنگ

  
 را در محضر شي خومي تصامی گژهي که شاه با آن وی نرمک، نرمکی ھای با مشوره خواھیي آشنای  برافرھنگ
دو سه روزبعد ازسوم عقرب، شاه مرا خواست  : سدي نویآنجا که م.  دھدی در دست می اط.عزي نھاد، نیمشوره م

 ی حاکافتم،ي ی آگاھوندوالي  و انتخاب موسفي دکتور یودرھمان موقع ازاستعفا.  شداي جودادي آن روۀونظرم را دربار
 گفته ی دھد که به وی اط.ع مزي شاه نۀ مداخلزاني تشبث و منيفرھنگ حتا از ا. شاه است ۀرندي گمياز قدرت تصم

  . اعتماد بدھدی رأوندوالي میبود، برا
 یراشاه ب" شوق "  صدراعظم، تذکرعامل ی استعفادي لزوم دۀني درزمزفرھنگي تعجب برانگی از برداشت ھایکي

 بعد شوق صدراعظم رد،ي اعتماد بگی  رأوسفي شاه گذاشت که دکتور ايگو.  درصحنه است ديآوردن شخص جد
  .وندوالي محمد ھاشم منييشوق تع. شد)  ١٤"  ( شاه مي در تصمليدخ"  درسرش زد، وآن شوق یگريد

 فهي شود، وظی مستعفدي باوسفي که  دکتورمحمد جهي نتني به ادني نوشت که شاه پس از رسی که فرھنگ مبھتربود
  . گرفتزي را نميآن تصم.  کندی پست صدارت معرفی رابرایگريداشت که شخص د

   ی خان موسفي بر دورنمودن ی  سلطنت مبنی آنرا برایاسيخواستگاه س. ميني بی نملي عامل شوق را دخمي تصمني  درا
   نمود نيي تعگرصدراعظمي او را بار دنکهي افزون برا. خان نھاده بودوسفي بر سرديي ازآن شاه دست تاشتريپ . مينيب

 را قبول وسفي محمدی  استعفانکهي از اشي شاه  دوھفته پزين را زي آمشي جم.ت ستاني کرد، انهي کابليومامورتشک
  کند، 
  ماد کامل ما با اعت.  دارداجي و بزرگ شما احتشتري که دولت به خدمات بمي کنیما مشاھده م "  : او گفته بودۀدر بار

 )  ١٥. (مي سازی صدراعظم افغانستان مؤظف مثيج.لتمآب شما را به ح

 

 به وندوالي به منظورنشاندن محمدھاشم ميیکاي مقامات امردي خان را متأثر ازلزوم دوسفي ی استعفاا،ي قاسم رشتديس
 : استختهي راي که رشتیطرح.  کند ی صدارت رسم میچوک

 ندهي حکومت آبي روز، ترکاناتي جرراموني پاي از رشتک،ي دعوت دپلوماتکي درزاني م٢٣ روز کاي امرريسف
 " حضرتي به حضور اعلیابيبار " ی را براشي خویو در آخرھم آرزو.  سوال نموده استاي خود رشتتيوموقع

م که  که من درک کرددي افزای نموده، ميی رھنماشي خویدھاي لزوم دزي فورا ًخواننده را به دھلايرشت.مطرح کرده
 . باشدی مربوط می داشته به اوضاع فعلتيموضوع فور

 : سدي نوی ادامه مدر

 به دارشاهيبعد ازد.  را دربرگرفته استقهي دق٢٠ کند که ی با شاه میدارخصوصي دکا،ي امرريسف) اکتبر١٨ (زاني م٢٦
در دعوت ھمان . درخانه است وندواليم. دياي خبربدھد که نزد او بوندوالي که به مدي گوی احمد خان میردربارعليوز

 به ارگ وندواليم.  شرکت ننموده استیضي شده بود، به علت مراروزکه از طرف شھزاده احمدشاه در ھوتل کابل برپ
 . کندی شود وبا شاه م.قات میفراخوانده م

 

   با کاي امرري سف منتظر بوده است کهیعني.  درخانه نشسته بودیماري بۀ وال به بھانوندي است که مني ااي رشتۀجينت
 .  پادشاه م.قات کند، بعد او را بخواھد
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 وندواليخبرخواسته شدن م)  اکتبر ١٩ زاني م٢٧تا (  ساعت٢٤در ظرف :"  که دي افزای مزي موضوع را نني اايرشت
 )١٦. . ." ( کردی آن تبصره می وھر کس روديدر تمام شھر پخش گرد

 

 : است ني کند، ای مدي را ترداي چه ازنظر نگارنده سخنان رشتآن

 مجدد نيي به سر ببرد واز تعی اط.عی توانست در بی نمز،ي ازآن ھمه امکانات تشبث آمی با بھره مندکايرامريسف
 . مؤظف نموده بودنهي کابلي را به تشکوسفي شاه محمد زاني م٢٢آگاه نباشد؟  ) زاني م٢٢(  خان وسفيدکتور محمد 

 

 کي نزداني خان به پاوسفي که زمان صدارت شي پی نمود، چرا مدتی منيي تعکاير امري  اگرصدراعظم کشوررا سف-١
 گر،ي مانند چند تن در،ي کبري سفثي آن ھم به حکاي امرري که سفی نه نھاد؟ درحالاني شد، موضو ع را با شاه درمیم

  . نمودی را م.قات ماه بار شنيسال چند
.  درخانه منتظر بماندوندوالي نموده بود که منيي تعیابي باری رابرای وقتکايرامري است که چرا سفني اگري  پرسش د-٢
   وقت کم بود؟اي، آ"یضي مرۀبھان" به 
 صدراعظم شود، وندوالي مدي که بارفت،ي پذاي رشتیوي را مطابق سنارکاي امرري سفشنھادي محمد ظاھرخان پی  وقت-٣

 دهيبه شورا د ) وسفيدکتور محمد (  رفتن صدراعظم سرپرست ی برای ورسمی قانونی ھایپس چرا آن ھمه آمادگ
  شد؟
  است ؟دهي را آگاھانه، سرگردان نموده وبه استھزا کشوسفي دوکتور محمد کا،ي امرري سفدارباي شاه پس از داي  آ-٤

 

 خان وسفي ی است که مرورآنھا، استعفاگرھمي دی وعملکرد ھايی دچار تناقض گوو،ي با وجود طرح چنان سناراي رشت
 بلکه منظور او ست،ي استعفا ناني از آغازروشن نمودن جرايالبته منظوررشت. ردي پذی را نمکاي امرري سفۀبه استشار

 . استوندوالي مري از ھمه فرستادن تھمت و تشھشيپ

  :ميني انجامد ببی اش متي  از تناقضات او را که به محکوميی پاره

 !! را درک کرده است وندوالي و صدراعظم شدن ميیکايح امر به بعد، طرزاني م٢٣ است که از یمدع

 .  درعمل چه کرده استاي رشتاما

.  خان باشدوسفي ۀني ومعاون صدراعظم در کابهي مالري است که وزرفتهي ، درآغاز پذشيخو"درک " با وجود آن  -
 به زاني م٢٧  خيود، وتا تار شی صدراعظم موندوالي موضوع که مني ودرک ای است که با تمام آگاھني پرسش ایجا
 ازمندي وننه؛ي کابلي صدراعظم مؤظف به تشکفي، چرا وظا! مردم ھم از موضوع خبر شده بودند؟تمام اي خود رشتۀگفت
  نگذاشتند؟اني موضوع را با شاه درمنهي نشد؟ چرا صدراعظم وکابلي اعتماد، تعطی رأافتيدر

 

 خان وسفي.  دھدی وگزارش اط.عات خود را مکندي خان مشوره مفوسي ھمه اموربا راموني پزاني م٣٠ تا اي رشت-
 ري به درخواست سفوندوالياگر انتخاب م) ١٧. (ردي گی اعتماد شخص خود را می رود، رأی به شورا مزاني م٣٠
 ی و استھزای مھم، درسرگردانني ازمشاوریکي به عنوان اي درست بود، چرا رشتوي شده بود؛ و سناررفتهي پذکا،يامر
 خان را ھم او وفرھنگ وسفي دوم ۀني کابی مجعول، اعضایوي نمود؟ طبق سناریھمکار)  خانوسفي ( شي خوقيرف

  :دي گوی معذور است، منهي دانست، تحمل او در کابی که میدرحال. نوشتند

 

 ستيه، تول امروز خسته شداناتي مرا درآغوش گرفته گفت، دماغ من از جراديبا احساسات ز) وسفيداکتر محمد  " (
 اورتاي بمي نموده تا فردا که روزجمعه است، برابي به فکر خود ترتی دانی که خودت مناسب می را ھمان طورنهيکاب

 شود، اشخاص لي نفرآن تبددي که بايی ھایمن وفرھنگ با درنظر گرفتن کرس . . . مي آن غور نمائی روکجايباھم 
.  وزارت پ.ن خود فرھنگ  یبرا  . . . مي دادبي را ترتیستي لگريد ھر پست درنظرگرفته به اتفاق ھمیمناسب را برا

 بود، نام فرھنگ ازوزارت پ.ن به وزارت معادن افتهيفردا که روزجمعه بود، از نظر شاه گزارش  ) ستيآن ل. . ( 
.  بوددهيخل گرد به وزارت مطبوعات دادhي حمی عوض نام پوھندووندوالي که نام منيوازھمه مھمترا  . . .  عيوصنا
 ) ١٨. . .  " (صرف نظر نکرد  )نهي درکابوندوالينبودن م( فرھنگ ازشرط خود . . . 

 

  :ميني بی مزي را ناي تناقضات فرھنگ و رشتنجاي ادر 
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اما، شاه نام او را به وزارت ) خاطرات ٢٨٣ص .( رفتيفرھنگ  نظربه موافقت خودش وزارت پ.ن را پذ : ايرشت
 . آن منصرف شدرشي از پذنهي درکابوندوالي متيفرھنگ نظر به موجود. وشته بود ومعادن نعيصنا

 

 کرد تا شنھاديپ) ري قرن اخ٥فرھنگ، مؤلف کتاب افغانستان در( کتاب نيصدراعظم مؤظف به مؤلف ا : " فرھنگ
 ) ١٩(عذرت خواستم  مقننه مۀ به کار درقوی ع.قمندلي اما من به دلرد،ي را به عھده بگعي وزارت معادن وصناۀفيوظ

 

 وندوالي منيي بر تعی مبنکاي داستان دستورسفارت امرم،ي نگری ادعا ھا، شرح ت.شھا وتناقضات را مني اۀ ھمیوقت
 کاي وال را وابسته به امروندي کوشش نموده است که محمد ھاشم ماي آن است که رشتۀبلکه نشاندھند.  شودی نمرفتهيپذ

 افتي صدراعظم، دریماري بی ادعادي عقرب، ترد٣ موضوع ۀاناز دنبال نمودن صادق شي کار خونيوبا ا.  کندريتصو
 . رودی مقام سلطنت طفره می خانواده گی وخاطرخواھازھاي خان ونوسفي ی استعفایعامل اصل

 

 وضع ۀ مسالی برایچارچوب.  استختهي از آغاز دست جور،  درگردن آوش،ي مجعول خویوي سخن، با سنارگري دبه
 . استزي جعل آماريه بسکرده ک

 

   را نگفتند؟قتي حقچرا

 ،ی از تندرستی نگذشت که با بھره مندیري که استعفأ بدھد، بلکه دمارنبودي خان، نه تنھا بوسفي که صدراعظم ميدي د
 . فدرال آلمان شدیعھده دارسفارت افغانستان درجمھور

 صدراعظم ،ی روحاي وی جسممار،ي با تن ب،یدي چھل خورشۀ که درھمان دھمي شناسی رامیاما، جالب است، اشخاص
 ی عقلفي دچار تکلیونور احمد خان اعتماد.  بردی رنج می سالھا از درد جھازھضموندواليمحمد ھاشم م. بوده اند
 .    د به فرانسه رفته بوی تداوی برای علت مدتنيبه ھم.  بودیوعصب

 به ارزش يی اعتنای در بدي  نشد، باحي مردم توضی برا قتي و حقد؛يجعل گرد!!  صدراعظمیماري که چرا بني اليدل
 است که فاقد يی ھمه نظام ھای گژهي ويی اعتنایچنان ب.  اندگانهي صداقت بتي جست وجو نمود که با روح رعايیھا

 را تحمل ی شنوقتي و پرورش مردم با حقیابي تي واقعادانه، که تشبثات آزيیساختار ھا.  اندکي دموکراتیساختارھا
 " ليدل"  آنھا در برابر چنان اراني و ھمه وسفي محمد ی شاه وخاموشميتصم.  کنند، با چنان فرھنگ اخته شده اندیمن

 . بودیاسيحامل چنان بار فرھنگ س

 زرهي  نتي حاکمتي کلی و گرداننده گان چرخ ھاکاني نزدمي صدراعظم ھا ، حتا درحری برطرفاتي فرھنگ در حآن
 . دادی تن به استعفا نمشي که صدراعظم سردار محمد ھاشم خان، به رضا ورغبت خوواضح شده است. برده است

 وکابلي راد١٩٤٦ ی ماه م٩شام روز" و  .  را امضا کندشي خوی استعفاۀ نمودند که ورقداري شب ازخواب بمي را ناو
رش شاه محمود خان  برادنيي صحت با خبر تعی خرابلي بدلی صدارت عظمفهي محمدھاشم خان را از وظیخبراستعفا

 ) ٢٠. . .   "( اواع.ن کرد  ی بجاهي حربريوز

 دربرابرجناح تازه ظھور وقت، سردارمحمد داؤود وسردار زي صدراعظم سپه ساTرسردارشاه محمود خان نشخص
 لي دلوبهي امواج رادی نا نوشته اش را از ورایشخص او استعفا.  خان، به سھولت ازآن مقام کنار نرفتميمحمد نع

 که من ديني بی مراني و گفت عزکرد را خشک شي چشمان خویبعد دستمال برگرفت، اشک ھا. دي شنیمشکل صح
 !رفتي را پذشيخو " یضيمر" با آن ھم مھرسکوت بر لب زد و اع.ن . صحت دارم

بود  سبب ني مجعول، رخصت نشد؛ به ای تراشلي با آن دل،یدي چھل خورشۀواگرسردارمحمد داؤود خان درشروع دھ
 . گرددی بعد باز میکه پنداشته بود، چند

 آنچه را که ًقاي شود، دقی فرو نبرند، گران تمام ممي سر تسلی که به آسانی اشخاصی برای گونه دروغ ھا، گاھنيا
 ردي خان، سبب شد که مغضوب قرار بگمي که اخت.ف او با سردارمحمد نعميديد.  آزمودی زميعبدالملک خان عبدالرح

 ! کرد ؟یکه کودتا م نديو بگو

 ھمواره ،یاسي قدرت سی شود، است که  کانون ھای مادي که امروزه نا شفاف ی فرھنگ حکومتداری گنهيشي پبنابرآن
 پنھان ني نوشته بودم که ھمیگري دیدر جا.  آورند ی میگري دلي کنند، و درعوض آن د لی را پنھان مقيچنان حقا
 کتاب ی محتوم،يسي افغانستان ،بنوخي عنوان دروغ در تارري را ھم  زیک است که اگر اندخي در تارقينمودن حقا

 . شودی میقطور
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.  چشم مردم پنھان نبودزازي نوسفي دکتور یعامل استعفا.  دانندی را مقتي است که ھمه حقنجاي جان سخن درایول
 خان وسفيمحمود خان با  سردارھاشم خان وسردارشاه ی دراستعفای وپنھان نمودن عامل اصلقتيتفاوت نگفتن حق

 . را وضاحت داده بودی  اصلعامل سوم عقرب دادي روراتي تأث،یري اخی ازاستعفاشي است که پنيدرا

 ی شدند وتعدادی درروزسوم عقرب، با س.ح گرم قربانیاگر تعداد.  شدیاسي مصلحت سی خان قربانوسفي محمد
 با سلطنت وندي و تداوم پی ، خاموشی اجتماعگاهي نشستند؛ جامجروح؛ وخانواده ھا ودوستان ومردمان با احساس به ماتم

 فقط مقام صدارت را ازدست داد ،یاسي سی او با خود داشت که آن قربانی رابراتي مزني خان اوسفيازطرف دکتور 
 !! غم شدیو ب

 نھادند زي نیگريسنگ دروغ د" ی دموکراسۀدھ"  فراموش نشده است که معماران، با آن رفتار ناشفاف، درتھداب اما
 .کج رفت تا که فرو افتاد " یقانون اساس"   عمریاي بنا اش تا ثرگر،ي دیکه با کج نھاده ھا

 

   ھاوستيپ

١   

 ! ؟ی و دموکراسی دفاع از قانون اساس، اي جناب رشتی ادعاکي ديترد

  
. مي مکاتبه داشتخيات تار موضوعی برخراموني بود که پافتهي انتشار ناي قاسم رشتدي مرحوم سیاسي خاطرات سھنوز  

متأسفانه ھنوز بحث ھا از .  نمودمی بود، نشانحي را که سزاوار طلب توضی موارد،یاسي خاطرات سۀپس از مطالع
 را شاني فراترنرفته بود که خبرمرگ اخ،ي تارريمس  کتاب افغانستان درفي ومنجمله موضوع توقیخيچند موضوع تار

 موارد که مستلزم هي اما بقافت،ي بعد انتشار ی چندخيرتاريط به افغانستان درمس از موضوعات مربويیقسمت ھا. دميشن
 کتاب راموني خان را پوسفي داکترمحمد اتيدرھمان وقت ع.قه گرفتم که نظر. افتي وپاسخ بود، انتشار نحيطلب توض

 و اناتيھمچنان جر. مبدان)  اوی سوم عقرب واستعفادادي و روی انتقالۀ مربوط به دوریبخش ھا( یاسي ساطراتخ
اما، وفات .  انعکاس داده اندش،ي خوفي متفاوت دردوتألی درگونه ھااي که فرھنگ ورشتمي نمایريگي را پيیدادھايرو

 اط.عات ۀ نھاد که به ھموطنان دارندی را برجای درسه برداشت، بلکاني را از منهي خان نه تنھا آن زموسفيداکتر 
 . را به موقع انتشار دھندشي خوی ھایتن که گفميي نماشنھاديوخاطرات پ

 

  
با .  دھم ی انتشار ماني در پاافتم،ي با موضوع سوم عقرب وندي آن ھنگام را که در پی ھاادداشتي فشرده ازۀ نمونچند
 یدي چھل خورشۀ دھخي تاری که در بازشناسستي نی از مواردی موارد آنھا چشم پوشی برخدي که تردیادآوري نيا

 .باشند یطرف توجه م

:  آن ھنگام نوشته بودم که ی ھاادداشتيدر (  است ی مدعشي خویاسي قسمت اول خاطرات ساني در پااي رشتجناب
 مربوط به آن ازھمان روزاول ی ونظام دموکراسی اساسقانون:  که   . . .)  دي شده ای شما که مدعايجناب رشت

   . . . قرار گرفتی مورد تخطوندوالي محمدھاشم مکارشدنيرو
 مجروح به سفارت قاھره مقرر واعزام ني شمس الددي به سفارت افغانستان در بن، و سی به زودوسفي محمد داکتر
 از اشخاص صاحب ی باکانه مورد تاخت وتاز ناحق عده ای  که بی رو افتخار مدافعه از قانون اساسنياز ا. شدند

 صدارت ۀ تمام دوریعني پنج سال بي در طول قرراس  مقدۀفي وظنيا. . .  غرض قرار گرفته بود، به من تعلق گرفت
چه از راه قلم   . . .  دم،ي به جاپان اعزام گردري کبري سفثي که به حی تا زمانی اول حکومت اعتمادۀمي  ونوندواليم

 ی راه رنج ھاني بردم و دراشي وتنھا پکي وثبات ی متوجه ساختن مقامات مسؤل دولت، با کمال بردبارقيوچه از طر
  )٢٨٧ صاي  رشتیاسيخاطرات س ."( دمي را متحمل  گرداوانفر
 و وندوال؛ي با میاسي سی روح،ی اخت.فات گروھادي ازنفوذ و نقش پادشاه محمد ظاھر خان، بربنی چشم پوشاديبربن

 . اظھار شوديی جهي نتني چندي و دفاع از قانون، بای ازدموکراسدهيدرک وفھم سؤ تفاھم د

 

 جسارت ی سوم عقرب، به نکوھش گرفته شود، وقتدادي روقي تحقأتي ھنيي و تعني نزد محصلوندوالي رفتن میوقت
 ی ازشاه پرسش نمی شود، وقتی می اعتماد گرفته از شورا، مستعفی که چرا صدراعظم رأدياي نانيپرسش ازشاه درم

 ی گرفت، ھنگامهي به سخر رای مھمۀصلي و فرد نکحي نموده بود، توشبيشود که چرا قانون احزاب را که شورا تصو
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 ھم از ی سند ومدرکچي شود، وھی تلقیدر حکومت مظھردفاع از قانون ودموکراس" ما " وگروه " من" که حضور 
  شد؟راي توان پذی نشود، ادعا ھا را چگونه مهي وقانون شکنان ارایقانون شکن

 

 و ازحال ردي را دربربگازي و داشتن امتیلب قدرت طی نمودن پله ھای باشد که طی که تمام منظور شرح اجرآاتی ھنگام
 ی اقتصاد،ی مختلف اجتماعی ھاتي ھا، از محرومی ھا، از واسطه بازی جامعه، از رشوت ستانکيزارمردم 
 . کندی می را معرفيی دهي دتياذ مھجور وفيتعر! ؟ی نباشد، دفاع از قانون ودموکراسی خبریوفرھنگ

 

 به سوگند ھا ی قانون اساسني مدافعهي شد که شاه و بقی مرفتهيوط، آن وقت پذ مربی و دموکراسی از قانون اساسدفاع
 . . .   بردندی فرو نممي سر تسلزي سرطان ن٢٦ ی نمودند  وبه کودتای وفا مشي خویوادعا ھا

  وستيپ

٢ 

  وندوالي و مفرھنگ

 است که آن چنان مناسبات ین ھم گفتنيا.  دوستانه وحسنه نبودوندوالي وفرھنگ با ماي مشھوراست که مناسبات رشت
 ک،يردموکراتي غی ساختارھاژه،ي ھمه حکومت ھا؛  وبه ویدرساختارھا.  شدی آن چند تن محدود نمۀ،تنھا درمحدود

 آنھا در انياما، م.  رسانندی به سرمد،ي نمای را که کانون قدرت مطالبه ميی فهيافراد مختلف با مکنونات مختلف وظ
 ی با دشوارني وتحمل طرفرشي ، پذدي رسیاگر اخت.فات در سطح روح. ستي ن موجودیھمه موارد توافقات

  . شودی مشترمواجهيب
 ی ھای دوست،ی ھا وتوافقات روحيیآشنا.  شده اندجادي اژهي شوند که با ضوابط وی شناخته می  در افغانستان، روابط

.  را گرفته استی خودیده وشکل گروه ھا آنھا را شکل دايی ومنطقه ی ضوابط قوماي و،ی وشخصیلي تحصامي انهيشيپ
.  پنھان داشتنداي آشکار وی بودند، با ھم اخت.فات وجنجال ھاه ازآن وابستی جناحاي به سلطنت وکهي گروه ھا درحالنيا

 روابط آنھا ی خود ازآن چنان افراد وحلقه ھاۀافراد خود را داشتند وشاه به نوب ) ميمحمد داؤود ومحمد نع( سرداران 
  .  گرفتیه مبھر
 ی دنبال نمنجاي موضوع را درانيا. ھا موقع دادی به تبارزآن گروھبند،ی وپس ازاع.م قانون اساسیدي چھل خورشۀدھ
 Tزم است که گفته وندالي با مشاني آن برروابط اري جناح ھا وتأثی گروھی ھاادي بنۀ دربارحي بلکه به اندک توضم،يکن
  .شود

 
 سردار محمد داؤود . وندواليمحمد ھاشم م
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 که وندواليم.  شده بودلي تشکگري وچند تن دوسفي فرھنگ ومحمد ا،ي نبود که ازرشتی مربوط گروھوندواليم
 یني نموده بود، اما، ھنگام خانه نشی را طکيلومات ودپی ادار،ی مطبوعاتفي وظای خان پله ھامي سردارنعتيرحمايدرز
 . اوۀ آن دو سردار، وفادار به شاه بود ومورد ع.قیھا

 وگروه وسفي دکتورکهيدرحال.  نموده بودنيي تعنهيرکابي را وزوندوالي ازھمان جاست که گفته شده است، شاه، م
 ی وقترد،ي را بپذنهي کابتي حاضر شده بودعضوايش رشتفرھنگ که به قول برادر.  خواستندی  قلبا ً او را را نمارانشي

 ی رأۀوحتا بعدتر، درجلس.  دي کشروني بی است، پاافتهي) اتمطبوع( سمت وزارت نه،يزدرکابي نوندواليآگاه شد که م
 که مي شوی ملتفت می را زمانیاسي سی ونه جدی وشخصیتبارز اخت.ف روح.  دادی منفی رأوندوالي میاعتماد برا

 ی موندوالي می خط مشرامونيفرھنگ پ.  نگذاشته استی انگشت جدوندوالي حکومت می خط مشرامونيگ  پفرھن
 شتري بيۀ شباھت داشت، اما با تکی حکومت قبلی جھات با خط مشۀاز پار) وندواليم(  حکومت یخط مش: "  که سدينو

 مثل معارف وحفظ یمات اجتماع دربخش خداضانهي فی زود رس و وعده ھای خصوص، پروژه ھای گذارهيبرسرما
 )٥٠٧  ص ريافغانستان در پنج قرن اخ. فرھنگ ." (الصحه و امثال آن

 

 حکومت ی خط مشدني از شنشي که، فرھنگ پمي شوی بھتر متوجه می او را زمانی روح– ی شخصی ھاتيحساس
 فرھنگ با شاه، در خواست شاه داريد.  ندھد زي اعتماد نی نکند وبه او رأی گرفته بود که با او ھمکارمي تصموندواليم

 ھا امدني از چنان جور نی  فرھنگ حاکی کن، عکس العمل منفی ھمکارندهي صدراعظم آوندوالياز فرھنگ که با م
 .است

 با شاه ی در مدارھمکاری مدت،یگري نبود، اما مانند تعداد دی کنندگان قانون اساسهي با آن که عضو گروه تھوندواليم
 .دي که پسانتر ديیاسي وفرودھا، فعل وانفعاTت سماند، وبا فراز

 

 ی آن مبندي را مدافع قانون و پا،ی قانون اساسيۀ درتھمي است که اشخاص سھنيا"  سنجش فرھنگ غالباارومحکيمع
 ی وشنھاداتياما، اگر موارد مشخص طرح ھا، انتقادات و پ.  به قانونی را فاقد ع.قمندوندالي مژهي به وگرانيداند ود

 را ی متفاوتی مختلف، دورنماھای ھانهيشي و فرھنگ با داشتن پوندوالي باشد، میاردموکراسي و معميريا درنظر بگر
 نشان شي خواھانه از خوی دموکراسۀ حزب وطن را داشت، مبارزتي که عضویفرھنگ برخ.ف زمان.  نمودندميترس
 قي تحقأتي مثال آن نکوھش ھکي.  استايشت برادرش رشتردرموضعيب.  ھا را به نکوھش نگرفتی قانونیب. نداد
 نکرد، ی قانونري سوم عقرب، کارغدادي عام.ن روقي تحقأتي ھرشي با پذوندوالي میول.  عقرب استم سوداديرو

 ی کرسافتي پس از استعفا، منتظردروندواليم.  مربوطه را حفظ کرديۀکارخ.ف قانون آنجا ظاھر شد که درباردوس
 ازسلطنت، ازسرداران يی فرجامش جداکه ديازي دست ۀبه مبارز.  سفارت نه نشستافتي درايد  چنان افرایآماده برا
 .  سرداران وسلطنت بودیني بد بی ھانهي  وفراھم نمودن زمی وحزبیاتي نشر،ی پارلمانۀ آورد به مبارزیورو

 

 دورنشدن ازموضوع ليه به دل سھم دارد کی سلطنتۀ نادرست خانوادی ھاتي وافشأ نفوذ و ص.حی دربازشناسوندواليم
 عدم رفاقت با لي که فرھنگ به دلمي موارد بسنده نمودی به تذکر برخیدرھمان حدود. مي شویاز آوردن آنھا منصرف م

 اني را چنان درموندوالي می پاوسف،ي محمد ی ازاستعفاصحبت بار، بارھنگام ی و روحيی قهي و اخت.فات سلوندواليم
 .   انجامدی استعفا مۀن مسألآورده که به مغشوش نمود

 

 را یجينتا.  ونگارش آن زمانه قرار نداده استقي اموررا در دستور کارتحقۀ نفوذ شاه برادارزاني مافتي درفرھنگ،
  که چرا به کندي را محکوم موندوالي میو. ستي نی کانون قدرت نزد وی معرفۀ نشاندھندزي کند، نیکه حاصل م
 . سلطنت بودازيکه چنان موقف ن یدر حال!  شدميمحص@ن تسل
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  کردھاي وروحاتي               توض  

   گرفته شد آرشيف سياسی سايت آريائیاز"نام ،سوم عقرب را باردگربنگريمقسمت ھفتم از سلسله مقاTت نويسنده زير-*

  ٥٠٢ص . ري قرن اخ٥افغانستان در .  فرھنگقي صدرمحمدي       م-١
  ٢٧١ص  .ی افتتاح شوررعنوانيز. اي قاسم رشتدي سیاسي       مراجعه شود به  خاطرات س-٢
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 ريھمچنان وز.  شدی میادآوري صدراعظم ھا ی از طرف شاه براشهي  ھمردفاعي خان محمد خان وزنيي       تع-٣
مراجعه شود به عنوان . (  زده بودیراتيي خان دست به  تغوسفي دوم  ۀني شاه در کابزي نگريرد دودر چند مو. دربار

   )ايچلنج صدراعظم در خاطرات رشت
    ٤٩ص    . . . ی قانون اساسۀدھ . ی کشککني       صباح الد-٤
   ٢٨٨ ص اي       خاطرات رشت-٥
   ٢٨٨ ص اي       خاطرات رشت-٦
 یسردارعبدالول:  نوشته است کهاي است که رشتیادآوري انيشا. ١٤٨سرگذشت ص . نيشمس الد ديس.        مجروح-٧

 ۀ قطعیقصه کرده بود که امرآمادگ)  افغانستان در جاپان بودري درآن وقت سفايرشت(  در جاپان ١٩٧٢در سال 
ص .(  دادشياشت، برا داني اعتنماد جری رأۀ که جلسی زمانی دفاع از داخل شورري را خان محمد خان وزیعسکر
   ) اي خاطرات رشت٢٨٤
  ٥٠٥  ص ادشدهيص فرھنگ اثر .م .       م-٨
  ٥٠٦ص .        فرھنگ-٩
 ٤٨ص ( اعتماد دادندی رأوسفي نفر به حکومت محمد ١٩٨ حاضر لي وک٢١٦ ۀ که از جملسدي نوی می   کشکک-١٠ 
 بزرگ تياکثر:  که دي گویفرھنگ م .٢٧٩   ، خاطرات صايرشت( حاضر ٢١٤نفر از١٨٥  ايرشت) ی قانون اساسۀدھ

 ١٦ تنھا د،ي مخالف رسی که نوبت به اظھار رأیتوق.  اعتماد دادی رأنهي معلوم نشد به کابقيکه تعداد آن به صورت دق
 از سه ربع به حکومت شي توان گفت که بی مینيبه طور تخم.  اندک ھم مستنکف شدندۀ تن دست باT کرده وعد١٧ اي
  )ري قرن اخ٥ افغانستان در ٥٠٤ص (  دادند اعتمادیرأ
  ٢٧٧/٢٧٨ص . . .  عنوان چلنج ري زاي   مراجعه شود به خاطرات رشت- ١١
  ٥٠٥ از اع.ن استعفا صشي با شاه پداري   فرھنگ، موضوع د-١٢ 
  ٥٠٦   فرھنگ ص -١٣ 
  ٥٠٥   فرھنگ ص -١٤ 
  ٤٩ ص ی   کشکک-١٥ 
  ٢٧٥/٢٧٦   خاطرات ص -١٦ 
     ٢٧٩ / ٢٧٧ص    اي   رشت-١٧ 
  ٢٨٣  ص  اي   رشت-١٨ 
   فرھنگ٥٠٣    -١٩ 

  محمد ظاھر شاه ی خصوصسي رئزيرعبدالعزي به نقل از م٤٤٦   فرھنگ ص - ٢٠

 

 


