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۲۰۱۵جون، ۱۸ماللی موسی نظام                                                                                              

 نصیبه حیدری اکرم مذاکراتی چند با ارجمند، میرمن
 ادعاهایتان گل گفتید و در سفتیدشما بدون شک در 

 

شری شما خواهر ارجمند، خوشوقتم که اقالً با در نظرداشت بعد بعد از آرزوی سالمتی و مؤفقیت در راه اهداف ب
مسافه بین ما، چند سال قبل دیداری در ورجنیا داشتیم و با وقت کمی که روز قبل از بازگشت شما به آسترالیا 
 میسر شد، مذاکراتی نمودیم و معلوم شد که با عالقمندی و توجه، بر من منت گذاشته و مضامین این طالب العلم
را همواره مطالعه می نمایید. البته مدارج تحصیلی و عالقمندی وافر شما منحیث یک خانم خبرۀ افغان در 
مهاجرت، تقاضای اینرا مینماید تا از مطبوعات افغانی بیرون کشور مطلع وآگاه باشید. ممنون که با نگهداری 

ایمیل  یم، ولی مدتیست که با تعویض لینکارتباطات از طریق انترنت، توانستیم همبستگی فرهنگی ای داشته باش
تان، این ارتباط دیگر میسر نمی باشد. چه خوب است که ضمن برقراری این رابطه، از کارهای بشری و خدمت 

، «لقدیموکراتیک خ»به مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان در زمینۀ اخراج و عدم قبولی اعضای حزب خیانت پیشۀ 
از آسترالیا که پرورش، وابستگی و همکاری به آن وابستگان سفارت شوروی  فغانیاولین تخریبکاران جامعۀ ا

 در کابل بدون شک، فاجعۀ بزرگ انسانی مردم افغانستان آزاد و غیر منسلک آغاز شد، هم مطلع گردم.
، بین دوستان «پیرامون بیانیۀ خطاب به مردم»چندی قبل مذاکراتی در مورد تحریر مضمون تان تحت عنوان 

صورت گرفت و  محترم داکتر سعدهللا غوثی حقوقدان خبرۀ افغان، یکی از شاهدان عینی ای معتبر در قضایای 
عبد »سال اخیر افغانستان، از فعالیت های شما در آسترالیا یاد نمود که گویا یکی از اعضای برجستۀ پرچم ۶۰

ول گردد و شاید اوراق ومعلوماتی را از آقای که عالقمند بود در آسترالیا به پناهندگی سیاسی قب« الحمید محتاط
غوثی که در جاپان زندگی مینمود، تقاضا داشت، که با درخواست شما خواهر، به عدم کمک به آن خائن، پالنش 
ناکام گردید و به چنین اقدامی مؤفق نشد. بلی شما تعداد زیادی این زیر دار گریختگی ها را با صرف وقت و 

واثبات خطاهای غیر ملی و خیانت کاری های شان، نگذاشتید که مانند افغان های مهاجر، تالش از راه قانونی 
بند های پنهانی  آن نابکاران بوده اند، مقیم مملکت میزبان مستحق و محتاج ما که قربانیان قدرت طلبی ها و 

 آسترالیا گردند، که تهنیت بر شما!
ما زنان مطبوعاتی و تا حدی وارد در مسائل حقوقی در غربت، در صورت تفاهم افکار و  چه برازنده است که

نظریات در مسائل مادر وطن ویران و مردم مظلوم آن، با در نظر داشت آزادی فکر، عقیده و بیان، ارتباطات و 
را در پورتال افغان  می امسال تان ۱۳همکاری هایی داشته باشیم. در چنین زمینه ای، اینجانب مضمون تاریخی 

حقوقی و قانونیت، مشاهده کردم که بر آن روشنی  یلجرمن دقیقاً مطالعه نمودم و نقاط نظر هاییرا در مورد مسا
 می اندازیم:

پورتال افغان  در مورد نشر مضامین و نوشته های دور از اخالق و ادب مطبوعاتی با شما همنظر هستم که در
ختگی ای بی سابقه و تصرف سطور در دریچۀ های نظر خواهی و تبصره بر جرمن که مخصوصاً با لجام گسی

از یکسال به اینطرف گویا به تصرف اشخاصی در آمد که شرائط نشر و پالیسی مطبوعاتی  مضامین نشر شده،
 طوراین آئینۀ جهانی را که در باالی همین دریچه همیشه قرار دارد، کامالً نقض نموده و زیر سوال برده اند. 

مثال امروز نوشته ای از یک هموطن در دریچۀ نظر خواهی درج گردیده بود که در پهلوی اظهار داستان هایی 
از شخصیت های قابل احترام اردوی شاهانه که به مقام سلطنت و رژیم شاهی مشروطه حلف وفاداری یاد نموده 

با حفظ حاکمیت ملی و صلح پایدار با سال مملکت را  ۳۰بودند، ادعا داشت که مرحوم شاه افغانستان که مدت 
صدراعظمانی از فامیل خودش اداره و تنظیم نموده بود، با یکی از مامورین عالرتبۀ عسکری وقت، مشغول چشم 
پتکان بوده است!! بلی نصیبه جان عزیز، من به شما حق میدهم که چنین اوضاعی را در پورتال تقبیح نمایید، 

چنان جمالتی از تأثر و شرمنگی چشم بستم. گذشته از احترامی که مردم افغانستان باور بفرمایید من از خواندن 
به اعلیحضرت داشته اند، آن مأمورین عسکری یاد شدۀ مرحوم هرکدام قابل احترام و جزئی از اردوی شاهی 

 افغانستان بوده اند.
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ی نمودم، عیب بزرگ این طریقه طوریکه این جانب به دفعات اولیای امور پورتال را متوجه این نقیصۀ فرهنگ
با طرف گیری شخصیت های تاریخ افغانستان، ولی با منطق و برهان ضعیف و غیر « ظاهرا»این است که 

مستند، در عمل توهینات زیادی را متوجه اشخاص مذکور مینمایند. ولی البته که استدالل و منطق در موضوعات 
 ما میباشد.، حق همه مردم با مراعات ادب و عفت قلم وطن

 

حال میرویم به بعضی فرموده های دیگر شما در مضمون فوق الذکر تان در زمینۀ عقیده و نظر مثبت تان در 
در تحلیل رویداد ها و واقعات مبرهن عصر « سید عبدهللا کاظم»بارۀ اظهارات و ارزیابی های محترم داکتر

زنان » ن نویسنده و محقق افغان را تحت عنواناین حقیقت که من کتاب ای .«محمد داود خان»جمهوریت مرحوم 
که هدیۀ گرانقدر خود ایشان به این طالب  ۲۰۰۵از همان زمان نشر آن در سال  «افغان زیر فشار عنعنه و تجدد

العلم میباشد، به منزلۀ مأخذ معتبری، نه در طاق کتابها، بلکه در دست راست میز تحریر خویش نگه میدارم، با 
ار ها اظهار گردیده و واقعیت است. درین اثر مفید که تاریخچۀ زنان افغان و انکشاف تدریجی خود آن محترم ب

اجتماعی آنان مورد بر رسی قرار می گیرد، به تفصیل به رویداد های سیاسی و اجتماعی افغانستان عزیز در 
آنرا در دسترس داشته  مجموع، همچنان روشنی انداخته می شود که امیدوارم شما هم یکی از نسخه های کمیاب

باشید. پس می بینیم که علی الرغم بعد مسافه، ما دو خانم مهاجر افغان که خوشبختانه شهادت نامه های حقوق و 
طوریکه « داکتر کاظم»با نظریات ارائه شدۀ « قسماً »علوم سیاسی را از وطن خویش در دست داریم، هردو 

سرطان،  ۲۶بیان داشته اید، از بسیاری جهات حقوقی و اجتماعی، همنوا هستیم. در مورد تحلیل چگونگی کودتای 
آرشیف داکتر  -سقوط سلطنت و اعالم جمهوریت -۱۳۵۲سرطان  ۲۶کودتای » علل و عواقب آن که تحت عنوان

ست که نظر به تجارب و مطالعات حقوقی نشر شده است. پسندیده ا «۲۰۰۷جوالی ۱۴-افغان جرمن آنالین-کاظم
 خود ها، برای روشنی ذهنیت خوانندگان، به قسمت هایی از آن بپر دازیم: 

ودتا مانند خاصیت ک بعد از تشریح چگونگی وقوع آن حادثۀ سرنوشت ساز که البته کامال« داکتر کاظم»محترم        
شب )در تاریکی شب به وقوع پیوسته بود، چنین تجربۀ خویش را بیان مینماید: نه انقالب، در بیخبری ملت و  -ها

سرطان ظاهراً یک شب آرام به نظر می رسید، اما در دل تاریکی ها یک تحول مهم در کشور در حال وقوع  ۲۶
اری دبلی، همینطور بود و تاصبح از صدای غرش تانک و ماشیندار و ترس از بیخبری، اهالی شهر در بی بود.(

بخود میلرزیدند. بگفتۀ حضرت حافظ، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل. میرویم به ادامۀ جریان کودتا 
 ، چنین میپردازد:«پراگراف آخر -۳۰۶صفحۀ »در از جانب داکتر صاحب، منحیث شاهد عینی،

در میان آمد.  «میتۀ مرکزیک»)یک روز بعد از کودتا، با نشر یک فوتوی دسته جمعی در روزنامه ها، سخن از 
حزب »اگرچه نام اعضای کمیتۀ مرکزی هیچ گاه نشر نشد، ولی بزودی همه دریافتند که بیشترین آنها وابسته به 

بودند. دو هفته بعد وقتی اعضای کابینه اعالم شد، بازهم بیش از « جناح پرچم»، بخصوص «دیموکراتیک خلق
حزب نسبت داشتند. این وضع مردم را که از یکطرف با همچو تحول نصف وزرا، مستقیم یا غیر مستقیم به آن 

اظهار خوشی میکردند، از طرف دیگر دچار بهت و سردرگمی ساخت و این سوال را برای همه مطرح کرد که 
طرح و مستقالنه در معرض اجراء قرار گرفته است، « داود خان»آیا کودتا یک پدیدۀ کامالً داخلی بوده و توسط 

سازمان  «شورویها»بیرون شده و در واقع کودتا از جانب « داود خان»ه دست دراز شوروی از آستین یا اینک
ولی هیچ کس جرأت ابراز نظر و بحث یافته است؟ این سوال ذهن اکثر مردم را به خود مصروف ساخته بود، 

 را در زمینه نداشت.
مثالً: اگر کودتا داود خانی بود، شمول این همه توأم با این سوال، مسائلی دیگر نیز در اذهان خطور می کرد، 

ن به حیث یک مسلما« داود خان»کمونیستها برای چه و اگر کودتا طرح شوروی و کمونیستها بود، پس اشتراک 
واقعی و یک افغان ملتگرا از برای چه؟ چرا مقامات شوروی تصمیم فوری به تغییر رژیم و سقوط سلطنت گرفتند 

حاضر به قبول کودتا « داود خان»را در رأس کودتا قرار دهند و چگونه « داود خان»که  و چرا آنها خواستند
 زیر نظر کمونیستها گردید؟(

متوجه شده اید که محترم داکتر کاظم منحیث یک شاهد عینی آگاه و عالقمند به جریانات مادر وطن، چگونه 
سرطان را با قلم توانا و حافظۀ قوی برای هموطنان و آموزش نسل های حال و آیندۀ ۲۶جریان کودتای چپی

افغانستان عزیز ارزیابی، تشریح و بیان نموده است. این قلم هم در ماه جوالی همان سال مضمونی در چگونگی 
 -جرمنافغان  -بیست و شش سرطان، ورق دیگری از تاریخ»سرطان و علل آن تحت عنوان ۲۶وقوع کودتای 

تحریر نمودم که در میدیای افغانی، منجمله پورتال افغان جرمن اقبال نشر نصیب گردید. چونکه  «۲۰۰۷جوالی 
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ما هردو شهود عینی مقیم شهر کابل بودیم، بدون آگاهی از مضامین یکدیگر، در بسی قسمت ها، نوشته های ما 
 با بیان حقایق، با هم تطابق مینمود.

ارجمند، متوجه میگردید که آنچه در یک مقطع زمانی در یک سرزمین به وقوع می حال نصیبه جان بسیار 
پیوندد، در صفحات تاریخ ملی و جهانی برای ابد ثبت میگردد و هیچ مناقشه و تغیر عقیده ای بحال واقعیت های 

ناً معتقد مبرهن، مخصوصاً با موجودیت میلون ها شهود عینی، تغییر نمی نماید. منحیث یک حقوق دان مطمئ
با داشتن اعضای علنی و مخفی، هردو وابسته  «دیموکراتیک خلق»هستید که در زمان کودتای سرطان، حزب 

به سفارت اتحاد شوروی در کابل، در حدود دو دهه موجودیت و فعالیت داشتند. از جانب دیگر همان طور که 
نگاه کلی »االت اخیر خویش تحت عنواندر یکی از مق« محترم اعظم سیستانی»محقق و مؤرخ دانشمند افغان 

بعد از سفر نحس زعمای آن  ۱۹۵۵تحریر نموده اند، شوروی از همان سال  «بر عواقب و عوامل کودتای ثور
به تدریج بر اوضاع اجتماعی،  «سردارمحمد داود»در عصر صدارت مرحوم  «خروسچف و بولگانین»یعنی 

بر اردو، هر نوع آمادگی را برای  گذاشتن قدم های بعدی در اقتصادی و تربیت جوانان در شوروی و حاکمیت 
آن  :).....بنابرمحترم سیستانی چنین می نویسندمملکت ما و بر مردم بیخبر و مظلوم افغان، تدارک دیده بود. 

نخستین کاروان اسلحه از کشور چکوسالواکیه، از نوع اسلحۀ ساخت شوروی به کشور وارد شد و از آن تاریخ 
ساخت شوروی وابسته گردید و سیل  ببعد افغانستان به جنگ افزار های« ازین قلم -است ۱۹۵۶از سال  منظور»

 بودند به کشور ما سرازیر شدند.( « کی جی بی» مشاورین نظامی که تمامی آنها اعضای شبکۀ جاسوسی معروف
ستفاده از وضع عقب ماندۀ شوروی نیز با سوء اجای دیگری در قسمتی از پراگراف پنجم بازهم میفرمایند: )

کشور و بخاطر دسترسی به راه های بحری که غرب آنرا مورد استفاده قرار میداد، افغانستان را وابسته به کمک 
های نظامی و اقتصادی خود ساخت و بتدریج بر بخش های نظامی و قوای هوایی، تجارت، و استخراج گاز 

با پخش ایدیولوژی کمونیستی عده ای از جوانان و روشنفکران  طبعی و شاهراه های کشور کنترول یافت. عالوتاً 
افغان را به هواداری کمونیزم خط مسکو به حرکت آورد و از این طریق نیز دولت افغانستان را تحت فشار قرار 

 داد.( 
تا شکست خفت آور آن ابر قدرت توسط مجاهدین  ۱۹۱۷لبته بدون هیچ شکی اتحاد شوروی بعد از انقالب اکتوبر ا

واقعی افغان، هرگز پا در سرزمینی نگذاشته بود که بعداً به هر دلیل فریبنده ای، آنرا پس بکشد....ملت بی خبر 
ورت گرفت، ص« پرچم و خلق»تکاء بر حزب سرطان که با ا ۲۶و شاه دوست افغانستان که با وقوع کودتای 

 پا پس خواهد کشید.  از ملک شان گز گمان نمی بردند که شورویبا نومیدی هر غافل گیر شدند و
نصیبه جان ارجمند، منحیث دو طالب العلم حقوق که البته آموزش انسان زگهواره تا گور دوام دارد، به تجاربی 

و قدرتمندی مواد مندرجۀ آن داریم، در پهلوی استدالل و البته امکانات  که در حقوق اساسی و متون قانون اساسی
عملی آن، به قسمت های مهم وثیقۀ حقوقی ای تنظیم یک اجتماع و مرجع قانونیت، یعنی قانون اساسی عصر 

 جمهوریت روشنی می اندازیم:
نگارید: وقتی اولین فارغان صفحۀ سوم چنین می« پیرامون بیانیۀ خطاب به مردم» در مقالۀ تان تحت عنوان 

که تعداد ما به چهل تن میرسید آمادۀ خدمت شدیم، تقسیمات ما بدست شخص  «پوهنځی حقوق»فاکولتۀ حقوق
صورت گرفت و مرا با چند تن به کار گماشتند. ایشان را عقیده « بودیقین منظور مرحوم داود خان » صدراعظم

 بر این بود که:
انون بگیرد و فرمان باید به اساس قانون صادر گردد و نظم باید بر اساس قانون )امر باید اساس خود را از ق

جناب ایشان ادارۀ تدقیق و تدوین قوانین را برای بار نخست تأسیس »بچرخد، نه به امر وزیران و صدر اعظم(. 
 ید روحیۀ قانونینمودند و با اینکار تهداب نظم کشور را بر اساس قانون پایه گزاری کردند. هر طرح دولتی با

میداشت و رنه در مرحلۀ اجرا قرار نمیگرفت. این پایه ریزی سد راهی گردید برای ازبین بردن نظام خود 
 «سری.

چه نظر و عقیدۀ عالی! یقین شما میرمن فاضل و حقوقدان به یقین بر هر حرف و ادعای سطور باال در مورد 
ی و بلدیت نظری و عملی دارید و باور تان منحیث یک هموطن قانون و امکانات عملی آن، دقیقاً و کامالً آگاه

آزاد و با قضاوت مستقل، متعلق به تحصیل، تجارب و دانشمندی تان است؛ حال می بینیم که عصر جمهوریت، 
سید عبدهللا »را محقق و نویسندۀ افغان داکتر « قانونمندی و اجرای دقیق مواد قانون»این دورۀ به زعم شما 

که ما وشما بر عقایدۀ نامبرده درین راستا، صحه میگذاریم و مانند مایان شاهد عینی آندوره هم بوده اند، « کاظم
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چه  ۳۱۴صفحۀ « زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد»موضوع قانونیت در آن دوره را در  قسمتی از کتاب 
 گونه مستدل تحلیل و ارزیابی مینماید:

و هشت ماه را به حیث رئیس دولت ایفای وظیفه نمود وکشور را توسط فرامین )داود خان مدت تقریباً سه سال 
عضوی را مؤظف  ۴۱میالدی، وی کمسیون  ۱۹۷۶ -ه ش ۱۳۵۵تقنینی و هدایات شخصی، اداره نمود. در سال 

به تهیۀ مسودۀ قانون اساسی جدید ساخت......( بعد از سطوری در مورد شکل تخنیکی حضور لویه جرگه و 
در مورد آنچه شما اجراء و سهم قانونیت میدانید، چنین میفرماید:  «داکتر کاظم»قانون اساسی، محترم تصویب 

قانون اساسی جدید مطرح گردید. این ماده تصریح میکرد که:  ۷۶)موضوع انتخاب رئیس جمهور به روحیۀ مادۀ 
دو ثلث آراء اعضاء برای مدت "رئیس جمهور پس از نامزد شدن از طرف حزب از طریق لویه جرگه با اکثریت 

شش سال انتخاب میگردد." مجلس داود خان را برای این مقام کاندید کرد. موصوف بعد از اصرار وکال، قبولی 
 اعالم نمود و در نتیجه به اتفاق آراء بحیث اولین رئیس جمهور کشور انتخاب شد.(!« بیک شرط »خود را 

دم بی قانونی، آنهم منافی مواد مندرجۀ اولین قانون اساسی ایکه سه متوجه هستید نصیبه جان عزیز که اولین ق 
سال و هشت ماه بعد از کودتای سرطان و قسماً تقلیدی آزادی های فردی، تفکیک قواء و انتخابات آزاد از قانون 

کانات هم بود که عمالً البته همان طور که خاصیت رژیم های مطلقه است، هیچیک تا اخیر دوره، ام۱۳۴۳اساسی 
ورت ، ص«انتصاب رئیس، چون رقیب انتخاباتی موجود نبود» عملی پیدا ننمود، واضحاً در انتخاب رئیس دولت

 گرفت و در در تاریخ ثبت گردید.
محترم داکتر کاظم در تحقیق عالمانۀ خود برچنین یک موضوع نهایت سوال بر انگیز، ادامه میدهد: )قابل ذکر 

اسنامه داشت و نه اصوالً تشکیل شده بود و نه جمیعتی از اشخاص که نمایندگی استکه که تا آنوقت نه حزب اس
نامزد ریاست جمهوری را قلباً از طرف حزب اعالن  ۷۶قانونی از حزب کرده بتوانند، موجود بود تا بزعم مادۀ 

یل ور، قبل از تشکهیچ تذکری در مورد انتخاب اولین رئیس جمه "احکام انتقالی"نمایند. عالوتاً در فصل دوازدهم 
 قانونی حزب، وجود نداشت که به استناد آن بدون تثبیت نامزدی از طرف حزب، رئیس جمهور انتخاب میگردید.(
یا هللا! متوجه هستید، نصیبه جان، یعنی همان قانونی که ما و شما در پوهنتون آموختیم که قوت خود را باید از 

اود حتی انتصاب مرحوم د -قد و پا بند هستیم، حکم میکند که انتخابمتون قانون اساسی حاصل نماید و به آن معت
حزب بر عهده میگرفت، یکنوع به « باید و حتمی»خان در همان لویه جرگه که معرفی و کاندید شدن وی را 

 ،نگرفته ا متن قانون اساسی جدید جمهوریتبوده و قوت خود را از روحیه ی« قالبی»اصطالح معمول خود شان،
 .واقع گردیده است بلکه نقیض آن

بازهم درچنین یک موضوع حقوقی مهم و اساسی به تحلیل منطقی خود ادامه میدهد)..... « داکتر کاظم»محترم 
حکم میکرد: در دورۀ انتقال، مطابق بحکم مادۀ چهلم این قانون اساسی، اساسنامۀ حزب انقالب  ۱۳۰عالوتاً مادۀ 

افغانستان "مردم!" ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶مترقی  ملی، بحیث اولین حزب که بانی و پیش آهنگ انقالب ملی و
است، از طرف رئیس جمهور نافذ و اعالم میگردد. این ماده صریحاً بیان میکند که اول باید رئیس جمهور انتخاب 

برعکس، تصریح شده که کاندید ریاست  ۷۶شود و او اساسنامۀ حزب را نافذ و اعالم دارد، در حالیکه در مادۀ 
طریق حزب به لویه جرگه، معرفی گردد. این موضوع عمده ترین خالی قانونی را در انتخاب جمهوری باید از 

وم مرح»رئیس جمهور تشکیل میداد که متأسفانه کسی به این خالء اشاره نکرد.(  با نظرداشت اعتقاد وعادات 
 "!"هدایات شخصی و اوامر و« فرامین تقنینی»همین کافیست که کشور را سه سال و هشت ماه با « محمد داود

اداره نمود، مگر امکان تعرض و انتقاد بر مواد صریح  قانون اساسی فوق الذکر و انحرافات عملی و آشکارا از 
متون آنرا که خود امر تسوید را صادر نموده و به امضای لویه جرگه هم رسانیده بود، میتوانست از جانب شخص 

که بزعم « مرحوم محمد داود»ر مورد قدرت بدون حدود و ثغور یا مقامی ممکن باشد؟! درین زمینه، ببینیم د
ۀ چه مینویسد: صفح« عبدهللا کاظم»، اصالً جاه طلبی را نمیخواست، محترم داکتر سید »!«طرفداران اینروز ها

نظر انداخته شود، آنوقت واضح خواهد « ۷۸مادۀ » ، پراگراف دوم: هرگاه به صالحیت های رئیس جمهور۳۱۶
س جمهور حد اقل دارای صالحیت پادشاه و به حیث رئیس حزب، صالحیت بیشتر از یک پادشاه مطلق شد که رئی

در آنوقت فکر کرده بود که اگر روزی او نباشد، چه کسی با همچو قدرت نا « داود خان»العنان را دارد. آیا 
 محدود بر سرنوشت کشور و مردم، حاکم خواهد شد؟! (

و درعالم واقعیت های وجه هستید که آن قانونیتی که شما اظهار داشته اید، در عمل نصیبه جان نهایت ارجمند، مت
 خارجی نداشت.  آن عصر وجود
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حال میرویم به قسمت های بسیار خطرناک و ضد و نقیض های دیگر قانون اساسی جمهوریتی که در بیانیه هایی 
رای مردم وعده های جدی و فراوانی، داده که این روزها زیاد منتشر شدند، از حکومت مردم، توسط مردم و ب

 آنان خواهیم پرداخت. عجالتاً قبول میکنیم که چون قوانین بیطرفانۀحقوقی  به فرصت مساعد به تحلیل  شده بود که
عصری استوار بر امیال شخصی و  ،«رهبر کودتای سرطان»و طرزالعمل های دهۀ قانون اساسی از جانب 

تشخیص شده بود، پس یقین هدایات و متون قانون اساسی ایکه سه سال و هشت ماه « دیموکراسی قالبی»دورۀ 
روی آن ازجانب خبرگان و اولیای امور ملی گرای رژیم نو ظهور جمهوریت مطالعه و تدقیق زیاد صورت 

وده ب ، استوار بر صداقت و به منفعت کافه ملت افغانستان و دقیقاً دیموکراتیک«غیر قالبی»گرفته بود، حتماً 
کتاب،  ۳۱۵در صفحۀ « داکتر سید عبدهللا کاظم»است. بازهم هردو، میرویم به تحقیق و مطالعات محترم 

 پراگراف سوم:
، از آزادی های ۱۳۴۳به تقلید از مواد قانون اساسی « ۴۶تا  ۲۷مادۀ »)...... در فصل حقوق و وجایب مردم 

:" هیچ کس نمیتواند با دود آزادی ها را چنین تعیین میکندح ۴۷فردی در ساحات مختلفه تذکر رفته، ولی در مادۀ 
استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی به استقالل ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی و به خواسته 

سوال عمده در تثبیت  صدمه وارد کند." ۱۳۵۲سرطان  ۲۶های منافع اکثریت مردم و یا به هدفهای انقالب 
است که آن بیشتر محصول نظر یک شخص و یا یک عدۀ محدود اشخاص  «سرطان ۲۶نقالب ا»هدفهای 

کودتاچی بوده و بناً اطاعت و پیروی از آن اهداف، دقیقاً نامشخص بوده و در حقیقت همه آزادی های مندرج 
ب اهداف قانون اساسی را محدود و مقید میسازد؛ بدین معنی که هیچ کس حق ندارد برخالف آنچه اراکین حز

ل محاکمه قاب" خائن ملی" سرطان را تغییر و تفسیر نماید، پا بیرون بگذارد، در غیر آن قانوناً به حیث ۲۶انقالب 
 خواهد بود.(

یا هللا، نصیبه جان خواهر دانشمند و حقوق دان، من سطور اخیر را سالهای پیش و هر بار اقالً دو دفعه میخوانم، 
حقوقی که اتکاء به مواد مندرجۀ قانون اساسی جمهوریت داشته است، بسیار چون منحیث یک متن یا مقررۀ 

سرطان در آن  ۲۶سردرگم، مغلق و غیر مفهوم است. واقعاً آیا مقرره یا قواعدی موجود بوده که اهداف انقالب 
گر که درج باشد و به اطالع و آگاهی ملت رسیده باشد. من و شما به دو مفهوم کامالً متفاوت و نقیض همدی

باشد کامالً آگاهی داریم. در کودتا  گروهی از عساکر به رهنمونی آمر یا امرایی در دل « کودتا و انقالب» حالت
شب تاریک، حکومتی را فاقد قدرت میسازند، مانند همین کودتای سرطان که درغیاب شاه افغانستان به اشتراک 

برگشته بودند، چنین صورت گرفت؛ در حالیکه  که از شورویتن  ۸۰ای در حدود  گروپی از عساکر ناراضی
انقالب یک قیام ملی عمومی است که در اثر نارضایتی های فراوان اجتماعی بصورت احتجاج و اقدامات گوناگون 
بر علیه یک دولت صورت میگیرد که در افغانستان در قرون اخیر چنین حالتی به وقوع نپیوسته است. ازینکه 

اجراء و سهمگیری را رهبر کودتای سرطان بصورت وسیع استعمال مینمود و در  «انقالب»اصطالح حقوقی 
 قلمداد میکرد، مغالطه و همیشه سوال بر انگیز بوده است. « ذیدخل»محدود عساکر، مردم افغانستان را  آن حرکت

ما را به  صفحات دیگری هم ازین اثر آموزنده در مورد عصر جمهوریت نکات جالبی را احتوا مینماید که بحث
ید عبدهللا س»درازا میکشد، افسوس که این کتاب جالب دیگر در دسترس نبوده و اینقلم چند باری از محترم داکتر 

پرسیدم که اگر پالن نشر دوبارۀ آن در نظر باشد خوب خواهد بود، ولی به گفتۀ وی چون اضافاتی در « کاظم
باشد. چون در مضمون شما  به اتکاء به سوابق تان در کتاب در نظر است، فعالً چاپ آن  برای وی ممکن نمی 

محصلی حقوق و علوم سیاسی و تجارب عملی در دفاتر حقوقی دولتی، واضحاً در مسائل مربوط به عصر 
، این پسندیده ترین و شائسته «قانونیت»جمهوریت و پی آمد های کودتای سرطان و اتکاء و اعتقاد رهبر آن به 

 در «داکتر صاحب کاظم»بشری، نکات مهمی تذکار یافته بود و از نظریات  محترم  ترین رهنمای اجتماعات
زمینۀ واقعیت های اجتماعی این عصر، پشتی بانی به عمل آورده بودید، اینقلم مطمئن گردیدم که منظور تان در 

آنرا با صراحت به  زمینه، تحلیالت و خاطراتی است که ماها شاهد و ناظر بوده ایم و قسمتی از اوراق این کتاب
 ارتباط آن مقطع تاریخ، بیان مینماید.

 به آرزوی صحت و سالمتی، یار زنده و صحبت باقی.
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