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 بدالرحیم زی از یادداشت های عبدالملک ع 

 
 

هموطنان   اذهان  روشنی  و  تاری    خ  هن  مبر وقایع  و  حوادث  افشای  جهت  داریم که  افتخار 

های   زی وزیر  که نسل  عبدالرحیم  باشند، خاطرات مرحوم عبدالملک  و آینده  موجوده 

الرغم   عیل  را که  افغانستان  ملت  حقیقی  خدمتگار  و  سختکوش  فعال،  مبتکر،  مالیۀ 

صنایع، ساحات  در  المنفعه  عام  های  بودجه،  نوآوری  و    مالیات،  داری  بانک  زراعت، 

ایی که هرگز به اثبات نرسید، مدت   سال را یر رسنوشت در زندان های    22اقتصاد، با افبی

ی نمود، به مطالعۀ خوانندگان  مخوف و سیاه چال های تاریک بدون محکمۀ عدیل سبر

 و هموطنان معزز یم گزاریم. 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

»ارمغان   مستند  و  آموزنده  ارسال کتاب  با  جرمنی که  مقیم  ملک  بهاول  آقای  م  محبی از 

بزرگوار  پدر  زی  عبدالرحیم  عبدالملک  مرحوم  اثر  جهت    زندان«   
ی

بزرگ لطف  شان، 

قرن   متوایل  های  دهه  انکار  قابل  غبر  و  جامع  معلومات  افغانستان    20پیشکش  میالدی 

عزیز   افغانستان  خدمتگار  آن  روان  و  روح  هستیم.  سپاس گزار  نهایت  اند،  نموده  عزیز 

 شاد و یادشان همیشه گرایم باد. 

 قسمت چهارم 

  ، وقت سردار محمد داود خان صدر اعظم و معاونش محمد نعیم خان سکوت را شکستانده  در این...  

 : شان گفتم   چه؟ من به جواب  که پالن   ،از من پرسید  ،ت بگذارند ئپیش از آنکه پالن را برای قرا

در مدت کمتر از یکنیم سال به کمک این عده    و عرفانی را  اجتماعی  ،اقتصادی  پالن انکشاف       

  ید آنها ئ ات  تدقیق و غور کمیسیون اقتصادی و  متخصصین و اهل خبره تنظیم و تدوین کردیم و بعد  

و تدقیق  برای  قانونی  هی  اینک جهت طی مراحل  قرائتصویب مجلس  این مجلس  در  ت  ئت وزرا 

 !    تصویب کابینه به پارلمان کشور تقدیم گردد   وتا بعد از تحقیق    ،میشود 

  با صدای بلند تر گفتند: ،    آن توضیحات را نادیده و ناشنیده قرار داده  ۀهم  ر)داود و نعیم(اد این دو بر

 رض؟غکدام  برای   کدام پالن و

با دست کوبیده فریاد بر  ،  همین وقت بود که من نرمش را از دست داده  به شدت میز مجلس را 

که اکنون موجب    هدرآمد   یوضعه  احتیاج کشورما ب  و  ، پسمانیمردم  روزگاری  بی  فقر و  :آوردم

یکه در اثر سعی و صرف  ئدست تکدی ما در آن چیز ها .    ایم   طعن و لعن هر از خود و بیگانه گردیده 

ماست که اینهمه بدبختی    رب.    به هر جا دراز است ،  تولید شده میتواند   کشور به وفور  خود درسرمایه  

پس چرا این پست  ،  ه نمیتوانیماینکار ها را انجام داد   را پایان دهیم و باز اگر اصالا   ها و پسمانی ها 

 های مهم را ترک ندهیم؟ 

  ی های کابینه و حکومت از یکنیم سال پیش در پی طرح یک پالن انکشاف  لیت ؤسمن برای رفع این م

انجام اینکار را از عدم ممکنات میدانستید و به من دستور دادید که از این کار    شما در آنوقت .  شدم 

من نمیتوانم    بشما اطمینان دادم که انشاهللا تعالی اینکار بسر میرسد واما من از یکسو    صرف نظر کنم!

دولت به کسر    ۀ باز بخاطر داریم که بیش از بیست و چهار سال بودج  صرف نظر کنم!   ن از اجرای آ 

این عدم توازن    ۀ هیچ یک از حکومت های پیش از کابین  مزمن و فاحشی مواجه بود. ما به رفع 
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بدتر از قرون وسطی قرار    این نگاه در هر ساحه به شرایط    ور ازکش  فلهذا.  جوی نپرداخت د بو

سردار شاه محمود خان آزادی نسبی را    ۀ پارلمان کشور به دور کابین  چنانچه پس از آنکه.  گرفت 

رسمی خویش    ۀنامع روی قط  ،هشتم مرجع قانون ساز ۀهفت و همچنان دور  ۀ کالی دور. ومالک شد 

و قانون    قانون تشکیالت اساسی  ننبود ،  م با بودجهأ ب قطعیه توفقدان حسا،  عدم توازن بودجه  ۀمسل

خود بر حکومت    ۀ پیوسته در قرار های همه سالو      داد عمومی را مورد اعتراض شدید قرار    ۀ محاسب

متقابالا   کمیل مسایل فوق را میطلبد.تینوسیله اجرا و  د ب  .وارد میساخت   فشار این    اما  از  حکومت 

 . مجبور به تطبیق آن نمیدید ، خود را  زده  ازب  بیعی پارلمان سر دستور معقول و قانونی و ط

  1332حوت    28ۀ  مورخ  2878\ 3401طوریکه مکتوب    ما نیز ،  رسید ما    ۀ وقتیکه نوبت به کابین

و قطعنامه  بر غور عین اعتراضیه    ،، معنونه شورای ملی واضح است داراالنشای مجلس عالی وزرا

جدید التشکیل ما راجع    ۀ آن سال به کابین  ۀم  با رد و عدم تصویب بودجوقت توأ   پارلمان که درین

بار دیگر طبق معمول گذشته  مجلسی کردیم. چنانچه درین مجلس هم وزرای سابقه دار    شده بود،

از    و می خواستند  ،صدا های اعتراضیه باال کردند  ،لمان احتجاج نمودهعلیه این قطعنامه قانونی پار

آن  کنند   اجرای  اینکار .  انکار  ایشان  گفته  را  زیرا    ، پارلمان را  ۀ قطعنام،  بطور مطلق غیر ممکن 

ا   ، حاالنکه اینکار در کافه کشور های پارلمانی.  میدانستند   و واقعیت   دور از حق   ۀ خواست مورد    قانونا

کشور خود    1310قانون اساسی سال   101/   100/   99"   است که مواد   وجیبه    . این  رد تطبیق قراردا

ا   .بدون چون و چرا قانونی حکومت دانسته است   ۀ ما آنرا وظیف ا   اگر احیانا   ناممکن میبود     اینکار واقعا

سال    24در طول این مدت بیش از    ،م عوض تخلف از احکام صریح قانون اساسی بهتر بود هباز ،  

سخ قرار داده  فیا    تعدیل و  ،همان مواد قانون مزبور  ؛ن قانون بس مهم میگذرد یتطبیق ا که از عمر  

 . میشد 

باز هم یگانه کسی  .  تطبیق این مواد سر تاسر متوجه وزارت مالیه بود   ر من میگویم در حالیکه فشا

ز چنین یک  زیرا من نمیخواستم که ا  من بودم.   ،مذعن گردید که در کابینه به این دستور های پارلمان  

پارلمان کشور که به استناد همان مواد قانون تصویب    ۀ احکام صریح قانون اساسی و باز قطعنام

ور  ب بنابرین به همه مخالفت های که کافه اعضای کابینه در برابر قطعنامه مز.  سرکشی کنم،  کرده بود 

به تهدید استعفا و ترک همکاری با کابینه دیگران را مجبور به قبول جواب    ،قیام نموده  ،میکردند 

چنانچه قطعنامه مزبور در    . م ساخت  مثبت پارلمان و تصویب آنچه پارلمان مزبور میخواست مجبور 

  گویا اجرای اینکار بعد توشیح    مورد تصویب مجلس عالی وزرا قرار گرفت.  1332برج حوت سال  

به جدیت تمام اجرای    فلهذا من در پی انجام این تعهد شده   قانونی را حاصل کرد. یکبار دگر جنبه  شاه  
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در مدت  ،  از برداشتن کوه آسمایی  معرفی شده بود   مشکلترچنین کاری را که در کابینه های اسبق  

عدم توازن  .  علمی را در بر گرفت   ۀ بدین معنی که بودجه بکلی صبغ.  دادم  انجام کمتر از شش ماه  

به بیش از یکهزار و یکصد میلیون افغانی از حالت    با بلند بردن آن   ی بودجه رائیر مر ی و غ ئمر

م  أطعی تطبیقات بودجه سال پار را توحساب ق.  رقت بار پنجصد میلیون افغانی اسبق از بین برداشتم 

هم  قانون تشکیالت اساسی     صبغه علمی تقدیم کردم.  و با   ی قانون  بشکل  1333همان سال    ۀ با بودج

همچنان    م با بودجه پیشکش شد.أ و تدوین و توسر از ن   محتویه آن طبق ملزومات اداری کشور  ا کادرب

تکمیل و غرض تصدیق    بنیاد رانو  دیوان محاسبات    قانون محاسبات عمومیه و تشکیالت و وظایف 

  ۀ یاری خدای متعال وجه و صبغ ه آن ناممکنات را ب  ۀ گویا هم   ش تفویض گردید.ع اپارلمان به مرج

ارقام بودجه دولت را    1334با افزونی دو صد میلیون افغانی دیگر در سال مالی    شد.  ان داده  امک

طریق این کشور باستانی از آن    به بیش از یکهزار و سه صد میلیون افغانی بالغ ساختم و از این 

آورده شده  بدر    ،شما مواجه بود   ۀ سال دور زمامداری خانواد   24جمود و خمود که در مدت بیش از 

 انکشافات رسانیده شد.  ۀبه مرحل

  ۀ کشور که قرنها از قافل  یروی ضرورت اصلی انکشاف  رات یمعذالک چون همه اینکار ها و تغی

،  ها قانع نشده  قدم  ن رین بایست به آ ببنا .  قتی داشت ؤم   ۀوجه و صبغ   یک  ،عصر عقب مانده است 

) در    را  ساله یکبود که پالن   این   .یم قدم های فراتر را بر میداشت    عصر روی ایجاب ضرورت های  

داد  ارتقا  پنجساله  به پالن  بینی میکند(   آینده را پیش  جنبه  م.  حقیقت بودجه پالنیست که یک سال 

این را نیز باید  .    ت میکنم ئشما قراه  ب  ،تنظیم و تدوین شد أ  فات اقتصادی روی همین اهداف دقیق انکشا

از شصت و    در اسعار خارجی بیش  نی صد در صد و در پول افغا  ،واضح کرد که پالن اقتصادی ما

چنانکه از قرض داخلی و نشر نوت در  ،  به منابع و دارایی خود کشور بوده  متکی   شش در صد 

بنا    . اتکا دارد عار خارجی هم کمتر به منابع بیرونی  ساز نگاه مخارج ااست.    ن احتزاز شدهآتمویل  

مخمصه    جه نساخته، بلکه از چنان پرابلم ها وسر و مخمصه موا   برین تطبیق آن  حکومت را به درد 

به سکتور    ،. درین پالن موازی سکتور عامهبود، بدر کرده و میرهاند   یکه سالهای سال گرفتار آنئ ها

 خصوصی هم امکانات سرمایه گذاری ها داده شده است ! 

. من از  شد   ی برپاند  ادا میشد، در دو برادر سکوت باری بعد توضیحات فوق که بیشتر آن با صدای بل 

.  همین فرصت کوتاه استفاده کرده، به شاغلی عبدهللا خان یفتلی باز دستور دادم که پالن را بخواند 

بجه روز صورت میگرفت،   به ساعت یکنیم  اا خواندن آن آغاز نموده تا وقت طعام نهار که اکثر ه  وی ب

ا قسمت های الزم شف. من در  جبه پالن با قسمتی از متن اصلی آن قرائت شد مقدمه و مؤ روشنی می    ا
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، بعد از آن  کابینه قرار گرفته  ۀ. گویا بدین شکل پالن اول مورد مذاکرانداختم و توضیحات میدادم 

 کسی برین کارم معترض نگردید ! 

ا وقتیکه جهت صرف طعام جلسه را موقت ، روی میز نان نیز همه یکجا بودیم. اما بعد نان  ترک گفتیم  ا

سخنان مخفی رد و    . دو برادر )داود و نعیم( با هم نجوا نموده، الون جلسه برگردیم پیش از آنکه به س

کافی    ۀشما خود در محتوی پالن بدرج»    ن بمن نزدیک گردیده، اظهار کرد:داود خا   اا بدل کردند. بعد 

توضیحات مربوط موضوعات طرف مذاکره را    ۀوارد هستید. چنانچه تا بحال بوقت قرائت پالن هم

. چه میشود که این عده  همکارانت در یکی از اطاق های  بیرون  از جلسه  جواب میدادید   اا شخص

 خوانده شوند.«  ت یکایک به مجلس فراو عندالضرور  ،قرار داشته  باشند 

ایشان در تنظیم و     قدردانی از مساعی  اوأل  عده همکارانم در مجلس وزرأ،  مقصدم از اشتراک این  

چگونه موانع  ه  کشور ب  مالحظه کنند که من برای انکشاف  ی العینان به رأتدوین پالن بود. ثانیأ ایش

بار ثبات و از خودگذری  و مخالفت ها مواجه میباشم ! و باز بکدام حد و درجه درین مبارزه خطر

آنها    ۀبرین به هما، بن برآورده شده بود   . چون در اشتراک چند ساعته این منورین هردو مقصدم  دارم

 . ی از اطاق های مجاور منتظر هدایت من باشید گفتم که در یک

بعد بازگشت به مجلس بار دیگر به قرائت و مذاکره پالن پرداخته و بدین وجه تا شام آنروز چند  

فصل مهم پالن قرائت و تصویب گردید. بقیه با جلسه های پیهم که سر از فردا جهت اینکار تشکیل  

 موقوف قرار داده شد.  ،میگردید 

سوی اطاقیکه متخصیصین مزبور در آن قرار داشتند رفته، اوشانرا  ه  د ختم مجلس من ب شامگاهی بع

ازین منورین و خدمتگاران صدیق کشور    ۀمرخص نموده با آنها خدا حافظی کردم. درین وقت عد 

بمن نزدیک گردیده، با گرفتن دستهای من و یا پیش کردن دستهای خود بسوی چنه من با انتهای  

 و در عین حال عجز و انکسار برایم چنین گفتند : صمیمیت و خلوصیت 

چشم سر دیدیم. در حالیکه صدراعظم و برادرش پیوسته میکوشیدند تا  ه امروزی شما را ب  ۀ) مبارز

ایشان به شدیدترین لهجه    ۀ، شما علیرغم خواسته و اراد مانع قرائت و تصویب پالن اقتصادی گردند 

ا برین اربابان  قدرت به کرسی می نشاندید. چنانچه ازین  ، استدالالت خود ربر ایشان نهیب کشیده

  ، شما موجب نابودی شما میگردد   ۀ قهرمانان  ۀطریق اوشانرا مجبور به قرائت پالن نمودید. این مبارز

جوان و تربیه دیده این   ۀ ما که طبق ۀ برای حمای  اا حاالنکه وجود شما برای این کشور بیچاره و خاصت

ما بودید که ما  شما قرار داریم و  شاست. همین اکنون ما زیر حمایت    کشوریم یک غنیمت و نعمت 

  ی ز ما در كارها . نه تنها ارا به مقامات بلندتر قرار دادید و به موقعیت علمی ما ارزش بسزائی میدهید 
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د  یگماری  ن وجه بكار می صص ما به بهترخت   ۀ ما را در ساح  ۀ بلكه هم  ،د یر یگیكشور مشورت م   ۀعمد 

ه  ی عل  یم كه فرمان ی م واقفی ن تصم ی ما از ا . بود   ی ب و احضار پالن اول اقتصاد یجمله ترت چنانچه از ، 

اند تا ما را   ما به نام شما صادر شده و به شما دستور داده ی ها  انتصاب ما به مقامات باالتر از رتبه 

د استخدام  یباما باالتر    ی ها  معزول ساخته از رتبه   ، میا   شما در آن قرار داده شده  توسط كه    ی از مقامات 

د و ما را همچنان  یفرمان را رد كرد   یت ما پرداخته محتو یشما با شهامت تمام به حما  یم. ول ید نگر

م،  ی دان  ی شما را م  ، خود   یگانه سرپرست و حامین وقت  ی د. ما در ایگذاشت  ی باق  یها  در همان پست 

را ما مبارزه  ید. زیهخطر بار قرار ند   ۀ ن مبارزیم خود را در چن ی كن  ین رو از شما خواهش می از ا

   (.میمطلق درك كرد  ی ك سرباز یشما را   ۀامروز

دانش خود خوبتر درك كرده    یكریز   باكشور اظهار كردم كه شما    ۀن فرزندان نخبی من به جواب ا

ش  ی پ  یاجتماع  و  یانكشاف اقتصاد   ی ا سویقرار دارد كه    ی د كه كشور ما اكنون به وضعیتوان   یم

كشور ما را هم    یاس یاستقالل س   و   یبحران اقتصاد   ی ن وضع كساد حت یا عكس حال. ا یرود، و    یم

ا افراد  یك فرد و  ینجات كشور    ی. پس برا ه است د یمتزلزل ساخته به حالت بس خطرناك مواجه گردان

م با داشتن  ی فتكه از اسالف خود گر  ی جامعه را به طورق  ین طری تا از ا  ،د نست قربان گرد یاد بایز

 . م یآن  به اخالف خود بسپار  ی اسی و س ی استقالل اقتصاد 

ا كشور را از مخمصه موجوده  یكه    ی ن معنین راه قاطع و بدون تزلزل است، بد یمن در ا   ۀهذا اراد یعل

 گردم و بس؟!   ی جهاد بر حق مو ن مبارزه  یا خود قربان ا یدهم و   ینده نجات میو سقوط محتمل آ 

  ی ست معاون پ  تا   یل یفت   خان عبدهللا   ی لغا ش  ی نها بعداا تا پست وزارت و حتآفر  د گفت كه هفت نیبا

ف عمده را در  یز در كشور وظایگران ن یدند؟! د یهم به ارتقاء رتبه و مقام نائل گرد   یصدراعظم

 دست گرفته بودند. 

  ی عظم   صدارت   1335حمل    30مورخه    108كه از فرمان    یحاصل مذاكره و قرائت پالن به طور 

ا نقل م یل ع یذ   كه  در  ب  یت تصویوزرا صورت گرفته و در نها  ین جلسه مجلس عالی به چند   ،شود ینا

 شد:

 نقل فرمان: 

 ! ی وزارت اقتصاد مل  کفیلع.ج. عبدالملك خان 

وزراء قرائت و بر حسب    ی مملكت به مجلس عال ی ب پالن اقتصاد یشنهاد آن وزارت در مورد ترت یپ

 ب شد: یل تصو یذ 

 ( 1335حمل  20مورخه   64راء ) وز  ی ب مجلس عالیتصو  ۀنمر
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اقتصاد "      كم  یپالن  از طرف  كه  توحیمملكت  ترتیسون  و  ع.ج.  ید  مراقبت  تحت  پالن  ل  یکفب 

ده جلسه از مجلس    ی ( صفحه در ط374به داخل )   . ده است ین گرد یب و تدو یترت   ی وزرات اقتصاد مل

و    یوزرات اقتصاد مل  .سابقه است   یب پالن در مملكت بینكه ترت یث ای از ح   .افت ی ش  روزرا گزا

  ه یل و عدم احصائ ی نموده و با وجود فقدان وسا  یاعسرف مجاهدت و مصن آن  یسون پالن در تدو یكم

كمیقر  ی ها مدت  به  نموده   ی ب  ا  حاضر  وزراء  مجلس  به  یاند  را  آنها  كوشش  استحصان  نظن  ر 

 د: ینما ی م ب یرا تصو  ی شدن پالن مراتب آت یعمل  ی اجرا ی داند و برا ی ر میقابل تقد  ،ستهینگر

 

 د. ارسال گرد  یمل ی ب به شورایرض مالحظه و تصو غك نسخه پالن به  ی  -1

ش  یها و اجراآت خود مطلع بوده پ   ف یف و تكل ی ر مربوطه از وظا یها و دوا   تخانه ارنكه وزی ا  یبرا   -2

  ی پالن به عنوان وزراء و رؤسا  طك نسخه از قسمت مربوی.    اقدامات و اجراآت باشند     ۀ ش آماد یاز پ 

 ارسال گردد.  اا رسموطه مرب

رض  غد و به  ینما  ی جاب میرا ا   یچون وضع ترانسپورت مملكت اصالحات و انكشاف عاجل   -3

ن تمام  یشده است در ب   ی نی ش بیك مؤسسه پیس  ی تأس  ی ن نظر منظور در پالن اقتصاد ی شدن ا  ی عمل

و    یو آب   ین یت و ترانسپورت زمیكه به امور ترانز  ی ات و مؤسسات و اشخاص انفراد یشقوق نقل 

وزراء    ی هذا مجلس عالید. عل یرا استوار بنما   یدرست   ی آهنگ  مناسبات و هم  . د ان  روفصم  یی فضا

  ی وزارت اقتصاد مل  . د ینما  ی ب میاست(  تصویر   ن اداره را به عنوان )د ترانسپورتو ی س عاجل ای تأس

د تا بعد  یم نمای وزراء تقد  یب و به مجلس عال یالت و بودجه آن را ترت یف تشكیبه سرعت ممكنه وظا 

 گردد.  یس آن عملیمراتب تأس  ی ر فرمان پادشاهیدر ز یمنظور 

  ی فایر پالننگ ایوز به حیث معاون اول كه  یل شاغ ۀتحت ادار  یاقتصاد  ی ها دفتر پالن و پروژه  -4

تعقی نما  یفه م ی وظ ر  یها و دوا  باشد. وزرات خانه   یب امور پالن میند مسئول مراقبت و اجرا و 

اقتصاد  انكشاف  ها و    ه ی ، احصائباشند ی مكلف م  ،ت سهم دارند مملك  ی مربوطه و مؤسسات كه در 

ا در تطبیده كه احیشرفت پالن را با مشكالت عا یمربوطه به پ   یها  ، پروژه یمعلومات و سرو ق  ی انا

ا به دفتر مذكور بسپارند. و هر نوع تعد  ،رسد   ی پالن به ظهور م كه در ظرف   ی راتیی الت و تغیمرتبا

م به  ی ر مستق یا غیم و  یكه به صورت مستق   ربوط پالنم  یها   ك از پروژه ی  رمدت پالن در مورد ه

 . م گردد ی تدار تقد یرد و از راه دفتر مذكور به مقامات صالحیگ ی تعلق م ن پال

ش رفته و موانع و مشكالت  ی به سرعت الزمه پ  یكامل  یآهنگ   هم ك  ینكه مراتب پالن با  ی ا  یبرا   -5

گردد  تشك   یبرا   یعال   یشورا  ،مرفوع  پالن  رئ یامور  كه  گردد  شورا یل    ی لشاغپالن    ی عال  یس 
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ر اقتصاد،  یه، وزی ر مالی، وزیعظم  ر خارجه معاون صدرات یغلو وز شاآن    یصدراعظم و اعضا 

 د عامه خواهد بود. یال وزرات فویر زراعت و كفی ع، وزی ر معادن و صنایوز

بوده و هر    یآن دائم  یل گردد كه اعضا یو مراقبت پالن تشك  قیقتد   یبرا  یسونی در دفتر پالن كم  -6

ن شوند. عالوه بر آن  ییانتخاب و تع  ی عال   ی شورا  ی ر پالن و منظور یشنهاد وزیر به پنظ  كدام آنها  

  ی اند كه بر حسب تقاضا   ر و مؤسسات مكلفی ها دوا  وزراتخانه   یفن   دارانت  ین و صالح یمتخصص 

ح و  ی ند. لوای م نمایات خود را تقد ی ده و نظریشركت ورز  ی میدا  ی ها  سون یدفتر پالن در جلسات كم

پالن به معرض اجرا    ی عال  یشورا  یب و بعد منظور یالذكر هر چه زودتر ترت الت فوق یمقررات تشك

 گذاشته شود. 

حمل    27  ۀ مورخ  235/ 386كم  افته و تحت حی حضرت معظم گزارش  ی اعل  ۀفوق از صح   ۀ مصوب 

 ده است. یبه صدارت ابالغ گرد   1335

وزراء اجرا    یب مجلس عالیشش را بر وفق تصو  ی ال  یاول  ۀمراتب به   شما خبر داده شد كه از فقر

شده است با پنج    یمجلس وزراء نشان   ءراالنشااوراق پالن كه سر آخر آن به مهر دا  .ند یل بنما یو تعم 

  ی مل  ی ب شورایرض تصوغمه فرستاده شد، فقره اول آن به  یاست به ضمورق   پالن كه مهر شده  

 فرستاده شده است. 

 محمد داود                                                                           

 

 ادامه دارد...                                          


