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 !خیاز تاج التوار یسطر چند
 
 .مړپیش کش ک ېته هم الند ېتاس ړېله سره نشر ک سبوکیف ېچ کنهیل وهیدوستانو  ئځرا

 :زما هدف برآورده شو ایاو ب ېنو اول خو لول ېوټلیمطلب د ې. دا چئړک ټلید یې ېوه له صفح دهږرور که او نیادم
 

  !خیاز تاج التوار یسطر چند
 

 زیم( کشور ما افغانستان عز1٩00-17٤7)  اناتیكه حوادث و جرعبدالرحمن خان است  ریام ۀنوشت خ،یالتوار تاج

  د.دار یم انیبه قلم تحریر در آورده و بو منطقه را 

که هر بخش آن پُر از پند و عبرت  کند یم وګمهم کشوووووووور ما و منطقه را باز مطالب بس جالب و خیتارکتاب  نیا

 .است

خودش  یکتاب مطابقت دارد بحث در جا نیا سيیلګکتاب که چقدر با اصل ان نیم ا2011تبع  یمورد متن در در

 .کنم یآن هم صرف در چند سطر نقل قول و تمرکز م اما مطالب متعدد جالب این كتاب را انتخاب   باقي.

ند فروخت ها افغانستان را خود افغان ندیوګ یاست که مدشمنان وطن  ینقل قول رد مستند همان ادعا نیخص اشم علت

  .شده و جبر است لی، تحمواضح ریشفاهي و غ نیال ورندید ۀتفاهمنام که یدر حال

تاب ک نیا مستند به آغاز کتاب است که در همان آغاز خود دیتأک نیو ا ستین یسرحد ۀتفاهمنان نیل ډنیورډ ۀتفاهمنام

 ا  هم قانون انوي را تالش دارد روشن کند که آنتهند بر تیشاه افغان و حاکمنفوذ  ۀساح و ریثأت ۀبحث  صرف ساح

 .است شدهمقدور ن

باطل، باطل و باطل است.  یصفر ۀاز همان آغاز و در نقط یمشخصات از لحاظ حقوق نیکه تفاهمنانه با چن فتګ دیبا

از جانب  لستانګرشیف ملي انآ 188 مندرج سند یدلپنراو ۀدوم معاهد ۀمیمطابق ضم ریګد کباریکه شکال  ای تفاهمنامه

  یها ملغ و به تمام مناسبت شیهفتم خو یباطل اعالن شده و جانب افغاني آنرا رسما  در شورا برتانیه ۀوزارت خارج

 .دارد یكرده و مردود متا امروز قبول ن 1٩٤7بنو  نیخون امی، ملت از قاعالن

در زمان ضعف سلطنت تحت  ... خوانیم: عبدالرحمن خان مي ریام ۀتشنو خیرأکتاب معتبر ت نیا ٤8٩ ۀصفح در

ان را از سرحدات افغانست اتیاز وال یمطلب را مغتنم شمرده بعض نیا سیلګ، دولت انخان یعلریش ریجدم ام یحکمران

 ۀو در رم،ګ ۀګخان جل عقوبیحان. و محمد  یرعلیش ری. امامیخود درآورده، مجددا  در ا تیمجزا نموده تحت حما
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 یخودم. هم با وجود یحکمرانو در زمان  رفتندګاز افغانستان  ریګنقاط د یو بعض . ګاز خاک پشن یو قدر بریخ

بلند  محل زمرا ا هندوستان، مأموران یفرمانفرما "رد النسدونال"حکومت  یکردم. باز اجزا يګستادیا ا  یکه من قو

به  انیهبرتعساکر دولت  یها هزیسرن د،ینرو رونیب رګنمودند، ا دیاخراج کردند و تهدنقاط  ریو سا رستانیوزو  لیخ

 یدیسعصالح الدین  .....خواهد شد دهیطرف کابل کش

 

 

 

 

 
 

 


