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 4تر 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 

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

  
 2016/ 07/  21 سید خلیل هللا هاشمیان

 افغانستان در جمهوریت اولین تأسیس از استقباله ب

 از ایانترپ قسمت در تکلیفی به یعنی، ام شده ”پا ایستاده”نشینی چوکی و بودن زمینگیر روزهاعوض درین که معذورم
 ازین هک دوستی. نویسم می و خوانم می”پایی ایستاده”را مپیوتر، کوساخته حرام من بر را نشستن نعمت که دچارم کمر

 دیگر دبختیب”... شود نصیبت دالری ملیون صد چند التری شاید، کن خریداری تکت”گفت لفونییت، شد خبر تکلیف
  .دارد دیگر عالم هم نوشتن و پاخواندن ایستاده و شده کپ و لق هم کمر که اینست

 آقای از دیگری، نوابی عبدهللا آقای از یکی، سرطان 26 -جوالی 17- مهوریتج سالگرد و تأسیس مناسبته ب پیام دو
 ینمه به مربوط دو هر که بخوانم راهم دیگر ۀ مقال دو پایی ایستاده استراحت و ها وقفه از بعد واداشت مرا باز قاسم
 12 تاریخ از سیستانی استاد محترم به قلم" ؟بود چی افغانستان مردم به خانداؤد  پیام": است روز همین و تحول
 مین 43 به مناسبت) ”هرات مردمه ب خطابمحمد داؤد،  شهید ۀ بیانی"و(، شدم ساله 89روز درین من که) جوالی
  -کاظم سیدعبدهللا داکتر محترم ، به قلمجوالی 17 تاریخ از( استقالل سالگرد

 قتیو، بود" سقو بچه ۀ مسروق" سلطنت از بهتر که بودیم شده کالن مطلقه شاهی های رژیم ۀ سلط زیر به وطن در ما
 قیمتر و بهترین جمهوری رژیم“ ، می گفتندخواندیم را بیگانگان های کتاب و شناختیم خود را تسرا و چپ دست
 و انداختیم می نظر انگلیس شاهی رژیم و امریکا و اروپا های وحکومت ها یمرژ به”...است حکومتداری طرز ترین

، یزندگ دیگرۀ دور در.بود خواهد بخش قناعت، باشد انگلیس رژیم مانند هم ما شاهی رژیم اگر که گفتیم می خود با
 از یرغ کسی هیچ را کابل شاهی رژیم”:گفت می که بودم شنیده تکراره ب را پژواک ربی فضل پوهاند مرحوم سخنان
 هر در خود را نظر این وقتی پژواک مرحوم! شد هم طور همین و”...تواند نمی برداشته، خاندان خود از فرن یک

 اگر که تمسرانظ این به اکنون من، حال هره ب. بود محصل طب پوهنځی در شرق حسن داکتر که گفت می محفل
 ماند می میراث به او از بعد که جمهوریتی، بود فداکار و ملیگرا مسلمان یک چونکهنمی شد،  شهید داؤد خان محمد

 تأسیس از گرفته قرار خواهان جمهوریت پهلوی در لهذا. بود می خارجی ساخت فیصد 50 رژیم از بهتر مراتبه ب
   میکنم. سفتأ آن ۀ نابخردان و ظالمانه  سقوط از و استقبال جمهوریت
 وزین پورتال و واصل واهب صالحه استاد محترمه از و ام خوانده 13 قسمت تا را شرق حسن داکتر یادداشتهای

 و هگرفت به عهده ملی خدمت یک به حیث آنرا ویرایش و تایپ زحمت اولی که تشکرنمود باید آنالین جرمن –افغان
 وفاداری، صمیمیت به یک جانب از ها یادداشت ازین من. است کرده رعایت مسلسل و مرتب بطور آنرا نشر دومی

 کرب و نو مطالب بسیار دیگر جانب از و، ام شده متیقن خان محمد داؤد رهبرش و قاید به شرق داکترحسن فداکاری و
 معرکه در وارد شخص به حیث شرق حسن داکتر اگر چیزهائیکه، ام آموخته جمهوری دولت زوال و طلوع ارتباط به

 و افغانستان ایران بین استخباراتی میمون نا همکاری از 13 قسمت همین در -ماند می باقی ابهامۀ پرد در، نوشت نمی
 –ایران با امین مخفی ۀ رابط و جمهوری دولت غالاش در امین هللا حفیظ ۀ بسیارعامالن نقش و آن نابهنگام ختم و

 تهنداش وجود سند اگرچه که خواندیم چیزهایی، !داشت خبر کودتا وقوع از ایران ساواک، امریکا ادعایبه قرار چونکه
 ؟  بود شده خبر کودتا وقوع چطوراز و کجا از ایران که شود می پیدا سوال این معهذا، است استوار قراین بر و
 
 صادقانه نیز خود را اشتباهات شرق داکتر که بودم خوانده، جههوری رژیم اشتباهات ارتباطه ب، دیگری بخش در

 جامعه در شان اعتبار و رسوخ کمی خاطره ب( ملی انقالب) حزب گذاران پایه و سردمداران”:گوید چنین و برشمرده
 لبج برای یا و کنند رخنه احزاب صفوف در تا نداد هاجاز اوشان به، کند رهنمایی را مردم آنچنانکه، دانش نداشتن و
 ارائه مطالبی و موضوعات، بودند شده خسته سلطنت دوران در حزبی های باری و بند بی از که دانشمندانی عده آن

 زبح بنابرآن. دهند تشکیل( افغانستان مردم سعادت) واحدی هدف برای را واحدی حزب و آیند هم گرد عقیدتا   که دهند
 لمو ق زبان از کنون تا من را بینی واقع نوع این."گردید مواجه میلی بی و سردی دل با مردم از طرف( ملی انقالب)

 .ام نشنیده داؤد خانمحمد  مرحوم حکومتداری تدویرو طرز به مربوط دیگری شخص
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 سیارب شرق داکترحسن از خود را شناخت من: بود محافظه کار نباید، بینم می رفتنی خود را من که سال و سن درین
 را او بلق سال سه حدود، شناختم نمی و ندیده کابل در را شرق حسن داکتر بینم می سیستانی استاد شناخت با موافق
 ها ده مقابل رداو  دبرخور و حوصله از و دیدم انجلس الس در افغان دوست یک ۀ خان در مجلس یک در اول بار

 آمد شمخو، میداد توضیحات بلکه، جواب تنها نه تبسم و خونسردی با او که ”خیال رب و کله هر“ جوانان انتقاد و سوال
، ردمء کتقاضا( است ساله 92 اکنون و مسنتر من از سال سه شرق داکتر) مجلس در حاضر موسپید دومین به حیث و
 ود و من -بود می کمتر انتقاد اما، شد می باال سواالت نیز بعدی مجلس سه دو در. شود داده نوبت هم ها سپید موه ب

 در رقش داکتر. شنیدیم واباتیج و داشتیم سواالتی نجیب داکترۀ دور در او صدارت ۀ دور مورد در نیز دیگر نفر سه
 ردفت رأس ، و درجمهور رئیس معاون و افغانستان  جمهوریت اولین در مطرح شخص به حیث که ما انتقاد این مقابل

 و شوروی دست ۀ آل اصطالحه ب صدارت مقام قبول با شوروی اشغالۀ درو در شد حاضر چرا و چطور، صدارت
 زعیم اولین به حیث او – منۀ خسربر نه و بود منۀ دعمواز نه گورباچف: گفت می او  ؟گیرد قرار( بی کاجی)

 خواستمی، افغانستان اوضاع از نسبی شناخت با و شده ملتفت افغانستان در خود را اردوی و سیاست ناکامی شوروی
داؤد  صدراعظم مخصوص مدیرقلم به حیثمرا شوروی دولت، آورد رویکار رابطورامتحانی غیرحزبی حکومت یک

 رجال و دولت با تماسی نوع هیچ من حالیکه ، و درشناخت می داؤد خان جمهور رئیس معاون و داؤد خان رفیقخان، 
 مقام برای مرا شوروی دولتمی کردم،  زندگی کابل در متقاعد مامور یک به حیث و نداشتم آنوقت در شوروی
 تمملک و ملت خراب بسیار اوضاع درک با من و، کرد انتخاب بیطرف قسما   حکومت یک تأسیس منظوره ب صدارت
 از را کمونستی و حزبی حکومت که بدهم قناعت را شوروی دولت بتوانم اگر تا بدهم قربانی دیگر یکبار شدم حاضر

 فگورباچ مرا، بلی. برداشت بین از مرا و شد من کار طرز و پالن این ملتفت حزبش و نجیب داکتر .بردارد بین
 خود را حکومت و قدرت دوام پرچم حزب امامی کردیم،  کار اشغال ختم برای هردو من و او ولی، بود  کرده مقرر
 مهورج رئیس اکنون اگرهمین که گفتم چنین باخود و کردم قبول را وضیحت این انصافا   و شخصا   من...داشت آرزو
 با و نمیتواند تطبیق و تعقیب را امریکا منافع و اهداف و شده ناکام کابل %50 حکومت که بگیرد تصمیم  اوباما

 ۀ تاپ هالبت و، پذیرم میکه  البته ؟پذیرم نمی آیا، کند مقرر کابل جمهور رئیس به حیث را هاشمیان، %50 لغوحکومت
 ! پذیرم می همرایش را( .ای. آی.سی)
 

 از است خواسته او”: کرده تراوش سیستانی استاد قلم از که همانست شرق داکتر اخیر های یادداشت از من برداشت
 از و بیاموزند آنها از تا کند ارائه تاریخی خوب های درس کشور فرزندان برای اش سیاسی حیات در خود تجارب
 موفقیت و داؤد خان رهبری تحت جوان افسران تعداد یک دلی یک و اتحاد از او...بگیرند عبرت شان های ناکامی
 مه کنون تا او که شود می معلوم شرقحسن  داکتر های یادداشت و نگارش از."است رانده بحث رژیم تغییر در شان
 اریفداک و شخصیت اما، کرده بیان را او سیاسی اشتباهات البته، است داؤد خان مرحوم به احترامگر و وفادار، مطیع

 خان نعیم محمد سردار مرحوم متقابل احترام و صمیمیت. است داده شهادت قاطعانه و جدی بطور را او وطنپرستی و
داؤد . باشد می او به داؤد خان مدیونیت دیگر ثبوت شرق حسن داکتر به محمد داؤد خان های اوالد احترام و محبت و

 سنح اما، توانست نمی شده موفق کودتا نفر شش آن با که شناخت می را نفر شش یکودتاچ نفر 120 ۀ جمل از خان
 ونبد و نداشت مردمی مقبولیت خودش که فهمید می درستیه ب شرق حسن معهذا. رساند موفقیت به را کودتا شرق

 دهبسن خود برای را مرکزی ۀ کومیت منشی مقام و دوم موقف آن بنابر، بود ناممکن کودتا موفقیت داؤد خان رهبری
 یک هک( مرکزی کومیته منشی) و( مرکزی کومیته)  های چرانام و بود قحط نام آیا که باقیست هنوز من انتقاد. یافت
  ؟گردید انتخاب، بود کمونستی روش

 
 وریجمه رژیم سقوط موجبات که اینست مملکت تاریخ و افغان ملت برای، نظرمنه ب، شرق داکترحسن بزرگ خدمت

 اتاشتباه و کرده بیان بخش قناعت بطور، ساخته فراهم خود را سقوط ۀ زمین خودش رژیم این اوۀ بعقید اینکه، را
 خیراتی قسمه راب پوهنځی صنف چهار که عبدهللا سید آیا، نگذریم حق از.است نموده توضیح نیز خود را رهبر سیاسی
، متقاعد دگروال یک رسولی حیدر مرحوم، داده ترک را ستقاللا لیسه هفتم صنف از که عبدهللا وحید سید -شده کامیاب
 ولتد ادارۀ  و سوق و دولتی بلند مقامات آن لیاقت و دیگر، اهلیت ”بجلک و ریشکی" چند و واصفی عزیزهللا مرحوم

  راداشتند؟ جمهوریت حفاظت و
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 احوال و بخواهد خدا اکر : گفت می که شنیدم شرق حسن داکتر زبان از، عیدگذشته ایام در لفونییت صحبت یک در 
، کند ترمیم را ۀ محمد داؤد خانمقبر نظردارد در حکومت که اکنون و، بروم کابله ب میخواهم، بدهد اجازه من صحی

 قبرش ورای از را او روح و برسانم اش مقبره به خود را که باشم کس اولین، کابله ب  ورودم روز اولین در میخواهم
 الحاصط به و صمیمی دوست یگانه، اش شده نشر های یادداشت استنادا ب شرق حسن داکتر، من بنظر... کنم تعظیم

 نابسامانی طغیان در بلکه، نکرد مذمت را او و نرساند ای صدمه هیچ او به که بود محمد داؤد خان مرحوم ”غار یار“
 جاپان به و کرده گوشه وطن و حکومت از خود را فقط، پنداشت می ناشنیده را او نظریات رهبرش که حزبی های
 در ار کودتا و سلطنت سقوطۀ مفکور که بود فراه باالبلوک از بچه غریب همین میدانند همه حالیکه در، است رفته
 باشد شنیده را پژواک پوهاند مرحوم شعار و عقیده شاید، داده پرورش داؤد خان دوراز و پوهنتون در تحصیل ۀ دور
، جراید در انقالبی مقاالت نوشتن با بران بنا، باشد میسرنمی خانواده این عضو یک طریق از غیر سلطنت سقوط که

 ،بسازد او مخصوص قلم مدیر و بعدی اعظم صدر اعتماد طرف و مقرب خود را توانست، بود محصل هنوز هنگامیکه
 تزریق او دماغ در را کودتا ۀ مفکور، محمد داؤد خان نشینی خانه سال ده مدت در خصوصا  ، دراز سالیان مرور در و

 وادهخان و شرق حسن اما، گردید می تبعید یا محبوس شاید محمد داؤد خان سردار، شد می ناکام کودتا اگر -باشد کرده
  .شدند می نابود و اعدام، عبدالخالق ۀ قضی مانند، باالبلوک در او نشینان قبیله و اقارب حتی و
   
ه ب را حقایق همیشه او که آموزیم می هرات در مرحوم سردار صحبت پیرامون کاظم صاحب داکتر محترم ۀ مقال از

 مانده اوراق البالی در دراز سالیان که را مهم بسیار ۀ بیانی این کاظم صاحب داکتر که شد خوب. است گفته خود ملت
 ینم پتاق و بات که است محمد داؤد خان مرحوم صداقت اول، آمد خوشم بیانیه درین آنچه. نشرکردند و یافتند، بود
 و الیم امکانات با متناسب آن چیز همه، میگویم اساسی من وقتیکه: “گفت او، میرساند مردمه ب را حقایق بلکه، زند

 مشکالت همه سال چند یا یکسال یا روز یک در که دادن اطمینان اینطور اینرو از. است افغانستان مردم همکاری
 "...بود خواهم کرده مبالغه، میگردد حل
 ای باشید خواسته گرا، شماست بدست مملکت ۀ آیند سرنوشت: “ سپردن افغان جوانان به را ملت سرنوشت، دوم

 "...بگیرید خود بدست را خاک این ۀ آیند سرنوشت هستید مکلف قهرا  ، باشید نخواسته
 تمل یک درد به تنهایی به هیچگاه شده وارد های ایدیالوژی: “بیگانه های ایدیالوجی به شدنء مبتال از اخطار، سوم
 عنعنات با موافق بهتری چیزهای، دنیا همه از، ها یایدیالوج آنهمه از که است ملتی آن قهرمان و مرد ملت. خورد نمی
 "...نماید استخراج خود دینی معتقدات و ملی منافع، ملی
 در که تسرا و چپ افراطی احزاب های درحلقه" ملی یایدیالوج یک داشتن موضوع“ کاظم صاحب داکترۀ عقیده ب

 اوتمتف ۀ دوشیو با مرحله بدو همان از که آورد پدید هیجان، بودند دوانیده ریشه عمیقا   کشور داخل در یسرادیموکۀ ده
 .است زمان همان آشکار حقیقت یک این و" .گرفتند موقف جمهوری جدید نظام برابر در

 حزب العمل عکس، باشند می مهاجرت در افغان محققین و نویسندگان بهترین از یکتن که کاظم داکترصاحب
 انپاکست. آی.اس.آی نوکران، وهابیها، اخوانیها) افراطی تیرأس احزاب و( شعله)و ( مپرچ و خلق) خلق دیموکراتیک

 ریجلوگی و مقابله برای محمد داؤد جمهور رئیس اقدامات ارتباط به و کرده تشریح جمهوری رژیم مقابله ب را( وغیره
 :  اس برده نام شرق حسن داکتر از جا دو در، ها گروه این تخریبات از
 ۀ جمل در .پرداخت ”...داشتند شرق حسن داکتر با نزدیک روابط که ”پوش نقاب های پرچمی“ۀ تصفی به آن تعقیب به"

 رد درآنوقت که متهم این .باشد می ”پوش نقاب های پرچمی با نزدیک روابط ”داشتنه ب متهم شرق حسن داکتر فوق
( نزدیک نه) روابط داشتن از خود های یادداشت در، کرد می کار صدارت دفتر رأس در مملکت دوم شخص موقف

 یاتوازمحتو میگرفت جمهورصورت وصوابدیدرئیس بمشوره تماسهاوروابط این که وگفته نموده باپرچمیهااعتراف
 که شود می وارد جمهور رئیس شخصه ب مالمتی، فوق مالحظات اساس به. شد می داده اطالع جمهور رئیس به آن

 کرده مقرر خود معاون و جمهوری رژیم در دوم قدرت به حیثرا پرچم با ”نزدیک روابط“ دارای شخص چنین چرا
 اهداف و حزبی منافع برای همیشه ها پرچمی که حالی در ؟ بدهد ادامه را ها تماس این تا داده اجازه او به چرا و

 !کردند می کار شوروی
 
 امنظ دوست و حامی به حیث همچنان خود را و بیندازد خلق جناح دوش به را نظام تخریب بار تا کوشید پرچم ناجج"

 بازی این پرچم نفع به ماهرانه بسیار، بود نظام دوم درجه مرد هنوز که شرق داکتر دراینکار. دهد جلوه جمهوری
 دراین”...دارد جلب خوده ب السابق کمافی را صدراعظم و دولت رئیس اعتماد تا بود براین او تالش همه و میبرد راپیش
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 4تر 4 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 

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

 

 نینچ و نشدهء ادعا اما ”میبرد پیش را بازی این پرچم نفع به ماهرانه بسیار شرق داکتر“ که شده گفته پاراگراف
 نشده ءادعا هم و بوده( کمونست) یا( پرچمی) شرق داکتر که نشده میسر کنون تا( زدنها تاپه استثنی به) هم اسنادی

 که افتد می دولت رئیس داؤد خان بر مالمتی بازهم وضعی منطق اساس به و! است بوده( بی کاجی ایجنت) او که
 ماشتگ مرکزی ۀ کمیت منشی و خود معاون به حیث را او چرا و کرد اعتماد شخصی چنین باالی را کودتا تطبیق چرا
 قالبی مدار سیاست یک هم محمد داؤد خان شخص که رسید نتیجه این به میتوان آیا تصورات نوع این البالی از؟ 

  ؟ ! است کرده حواله دانی زباله به را او کار پایان در و گرفته کار کودتا موفقیت برای کمونست یک از که بوده
 
 انش تحلیل و تحقیق قدرته ب هم و شان وطندوستی و صداقت و کاظم صاحب داکتر خود محترم دانشمند دوست به من
، شناسم می شان نظریات مستحق مسایل چنین در را ایشان و دارم احترام و اعتراف سیاسی و اجتماعی مسایل از

 پوهنځی رئیس به حیث هم سالی چند و کابل در را دوره تماممحمد داؤد خان،  جمهوری ریاست ۀ دور در که خصوصا  
 ارک( ملی انقالب حزب) باالی که سیونیکم آنجمله از، دولتی های سیونکم از یکتعداد در هم و بودند مقرر اقتصاد

 یدس آقای مسموع قرار و، بودند نپذیرفه هنوز را جزب آن عضویت مسموع قرار حالیکه در، داشتند شرکت، کرد می
، ها یتواقع این اساس به آن بر بنا -داشتند احترام و ارج ایشان علمی شخصیت و خیرخواهی، وطندوستی به عبداالهلل
 مردم ما و، است اول دست شناخت، جمهوری ۀ دور اجتماعی و سیاسی مسایل از کاظم صاحب داکتر تحلیل و شناخت

 می قضاوت اول دست های شناخت باالی( بودم کابل در را جمهوریۀ دور اخیر ماه نیم و سه فقط که من خصوصا  )
 و غور یدبا، نداشته وجود ثبوت و سند که مسایل تعداد یک پیرامون، نباشیم باور خوش و کنیم دقت هم باید و، کنیم
 مطرح ”علمی کریتیک“ یک اساس به را ها واقعیت اول بار سیستانی استاد که شرق حسن داکتر موضوع .کنیم ملتأ

 جریان در هم خود را عدالت حق و وطن حق اساسه ب میشویم مجبور ما که است موضوعات ازهمین یکی، ساختند
 امروز نه و، است بوده من همکار و رفیق نه و من قوم و خویش نه شرق حسن داکتر ورنه، سازیم سهیم ها نظرسنجی

. است دهش ”خور تپک“ اصطالح به بیچاره بلکه، باشد میسر مادی یا سیاسی ۀ استفاد او از که دارد قرار موقفی و درا
، راهف باالبلوک از بچه غریب یک چرا اینکه آن و نیاید هموطنان یکعده خوش شاید که هست نکته یک من بنظر اما
 حیث به  کشور در جمهوریت سسمؤ و ملیگرا شخصیت جانب از یکبار و تواند می ساخته براه رسرا  یتا کود

 ۀ قری نام با) ؟ !بود شده مقرر افغانستان اعظم صدر به حیث اشغالگر شوروی زعیم جانب از دیگر بار و او معاون
 در سال چند که غبار مرحوم های یادداشت طریق از باراول، آن اقتصادی– اجتماعی عجیب وضع و فراه باالبلوک

 .( بودم شده آشناه، برد می بسر تبعید در آنجا
  

 نشر و نوشته طب پوهنځی در تحصیل ۀ دور در که را شرق حسن ۀ مقال دو شاید افغانها یکعده، من نظره ب بازهم
 شاه صدارتۀ دور در انیسۀ روزنام در شرق حسن دوم ۀ مقال نشر خاطره ب -ندارند خبر یا و اند نخوانده یا بود شده

محمد داؤد  -گردید محبوس شرق حسن خود هم و مطبوعات ۀ رتب عالی مورینمأ از نفر ده حدود در، خان محمود
 تشناخ را شرق حسن، بود داده استعفی خود کاکای ۀ کابین در وزارت مقام از حالیکه در، مقاله آن نشر از بعد خان
 خلق و پرچم احزاب که بود شده شروع روزگاری آن از نفر دو این همکاری و دوستی. گرفت آغوش در را او و

 سنح رکهفکروشن محصلین یکتعداد و بود حقوق پوهنځی در محصل یک خودش ببرک، بودند نکرده تبارز هنوز
 در قشر حسن ۀ مقال کدام آن از بعد -کردند تأسیس را( محصلین ۀاتحادی)، بودند شامل آنجمله در نیز ببرک و شرق
، نیز محمد داؤد خان شخص و بود شده شروع محمد داؤد خان با او نزدیک همفکری و همکاری اما، نشد نشر جراید

 کورس یک ختم در که بود سلطنت خاندانه ب مربوطۀ شاهزاد یک شخصیتش نیم: داشت شخصیت دو، من نظر از
 به تدریج هب که بود انقالبی ملیگرای یک شخصیتش دیگر نیم ،بود شده مقرر مشر فرقه، بلوکمشر عوض مستعجل
  !تاس داشته عمده سهم، خیر یا دکن می قبول کسی، شرق حسن داکتر تحول ینو در رسید عملی نتایج و پختگی

 
 عینی شاهد و رسیده صباوت سنه ب 1940 سال در که سپید مو یک به حیث اکنون خود را مشاهدات نظرو من

 .گذارم می احترام و ارج نیز دیگر هموطنان مشاهدات و نظریات به و نوشتم، بوده افغانستان در اجتماعی تحوالت
 2016 جوالی 18 – هاشمیان هللا سیدخلیل – احترام عرض با

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

